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ДОКЛАД
От д-р инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община,
Направление „Обществено строителство“,
Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община,
Направление „Финанси и здравеопазване“.
Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община, Направление „Култура,
образование, спорт и младежки дейности“,
Относно: Предложение за приемане на Решение за актуализация (изменение и
допълнение) на приетата от Столичен общински съвет с Решение № 528/12.11.2020 г.
Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 528 от 12.11.2020 г. (Решението), Столичният общински съвет прие
Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. (Програмата) и система за
мониторинг за изпълнението й, с осем конкретни индикатори.
Съгласно т. III от Решението Столична община има задължения да прави преглед
на напредъка и предложенията по Програмата, през месеците април, септември и
декември, или най-малко два пъти годишно.
В изпълнение на задълженията по т. III от Решението е направен разчет за
изпълнението на обектите/дейностите, по отношение срокове и периоди, брой нови групи,
наименования, стойности и др., съгласно сключени договори, възникнало забаване на
изпълнението, неизпълнение и др., при който е установено че по заложените индикатори в
приетата с Решението система за мониторинг, за периода от приемането на Програмата до
20 юли 2021 г., изпълнението й е както следва:
1. Брой обекти с издадено Разрешение за строеж - 19
2. Брой обекти с избран изпълнител - 35
3. Брой обекти с открита строителна площадка - 17
4. Брой завършени обекти, въведени в експлоатация - 2
5. Общо разплатени средства – 14 687 655 лв.
6. Брой места, генерирани за класиране в ИСОДЗ и ПГУ - 199
7. Брой изготвени и приети проекти - 21
8. Брой проведени отчуждителни процедури – 3
Приложено представяме на Вашето внимание кратка информация за етапа на
готовност на всеки един от обектите от Програмата (към 20.07.2021 г.), нашите
предложения за нейното изменение и допълнение и постъпилите предложения за
включване на нови обекти, както следва:
Раздел „Ново строителство 2020-2021, завършва през 2021 г.“:
1. Изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи в кв. 35, м. „Кръстова вада”, район
„Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 3 000 000 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 158.
Коментар: С писмо № СОА20-ВК66-8836-[103]/05.07.2021 г. районната администрация
ни уведомява, че от строителния надзор в района е внесен за процедиране Акт образец
№ 15. Подготвя се комисия за приемане от изпълнителя подвижно оборудване и
обзавеждане. Изпълняват се довършителни строително-монтажни работи (СМР).
Очаква се до края на м. юли подписаване на Акт образец 15 за установяване годността
за приемане на строежа.
Очакван срок за приключване на СМР: м. юли 2021 г.
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2. ДГ № 30 „Радецки“ - реконструкция на съществуващата етернитова сграда,
м.„Дианабад“, район „Изгрев“.
Коментар: Обектът е въведен в експлоатация с УВЕ № 567/23.06.2021 г.
Районът поиска осигуряване на средства за частично обзавеждане и оборудване на
стойност 83 130 лв. с ДДС.
Генерирани за класиране в ИСОДГ и ПГУ са 120 места.
3. ДГ № 4 „Слънчо“- разширение за 3 групи и физкултурен салон, с. Владая, район
„Витоша“.
Коментар: Строежът е въведен в експлоатация с УВЕ № 1/14.04.2021 г., издадено от
главния архитект на район „Витоша“.
Доставена е посудата и е изпълнено обзавеждането.
Брой нови групи – 3. Генерирани за класиране в ИСОДГ и ПГУ са 79 места.
Обявени места и класирани деца.
4. Нова ДГ за 6 групи, кв. 109, м. „кв. Овча купел 1“, район „Овча купел“.
Индикативна стойност на обекта: 5 110 575 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 158.
Коментар: Изпълнява се вертикална планировка и отстраняване на забележки. Има
допълнително възникнали непредвидени работи на стойност 156 000 лв. Предстои
подписване на Акт образец № 15. С писмо от 05.07.2021 г. Агенцията за държавна
финансова инспекция /АДФИ/ информира, че е постъпил сигнал, съдържащ твърдения
за нарушения в СО-Район „Овча купел“ при възлагане на обществена поръчка с
предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на обект: детска
градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи) в поземлен имот с
идентификатор 68134.4334.9449, УПИ ІІ-за „Обединено детско заведение“, кв. 109,
м.„ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел“, по плана на гр. София“ с УИН 01268-20210004, по който сигнал Столична община трябва да извърши проверка.
Очакван срок за приключване на СМР – м. юли 2021 г.
5. ДГ № 20 „Жасминов парк“ - преустройство, реконструкция и надстройка на
основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 групи, район
„Подуяне“.
Индикативна стойност на обекта: 2 900 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: Обектът е преходен от 2020 г. Пристройката за 4 групи е въведена в
експлоатация с УВЕ № 919/29.10.2020 г. Към настоящия момент е подписан Акт обр.
№ 15 за съществуващата сграда. На 01.07.2021 г. Строителния надзор е внесъл
документи в НАГ за въвеждане на обекта в експлоатация.
Предстои въвеждане на строежа в експлоатация.
6. ДГ № 197 „Китна градина“, изграждане на детска градина за 5 групи, УПИ IV-за
ДГ, кв. 6, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“.
Индикативна стойност на обекта: 3 600 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: Одобрени са проекти по чл. 154 от ЗУТ за обособяване на още една
градинска група за 23 деца на втори етаж от сградата и на нова детска площадка.
Договорът за строителство е от 21.05.2019 г., със срок за изпълнение - 450 календарни
дни от Акт обр. № 2 /12.08.2020 г./. Поради неблагоприятни метеорологични условия,
СМР на обекта са спрени с Акт обр. № 10 от 08.01.2021 г. и възобновени с Акт обр.
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№11 от 01.02.2021 г. На 01.02.2021 г. е издадена заповед за допълване на Разрешение
за строеж от 2019 г., влязла в сила на 19.02.2021 г., с която наименованието на обекта
се променя в „Детска градина за шест групи“. Към момента на обекта е изпълнен
грубият строеж, изпълнява се топлоизолация по фасади, предстоят довършителни
работи, настилки, оборудване на кухненски блок и физкултурен салон.
Обявена е процедура за обзавеждане, разглеждат се оферти.
Очакван срок за приключване на СМР е м. ноември 2021 г.
Предлагаме наименованието на обекта и броят на групите да бъдат
актуализирани в Програмата.
7. ДГ № 16 „Приказен свят“ - разширение за 4 групи; реконструкция на
съществуващата етернитова сграда; основен ремонт на дворна инфраструктура,
район „Студентски“.
Индикативна стойност на обекта: 4 200 000 лв.
Брой нови групи – 5, брой нови места – 135.
Коментар: Към момента на обекта се изпълняват довършителни дейности: замазки,
плочки, мазилки, вътрешни инсталации: ОиВ, ВиК, Ел. - инсталации. Завършена е
външна изолация, изпълняват се довършителни работи и вертикална планировка.
Обявена е обществена поръчка за доставка на обзавеждане и оборудване на детската
градина, на 25.05.2021 г.
Очакван срок за приключване на обекта – м. октомври 2021 г.
8. Изграждане на нова сграда на ДГ за 8 групи в кв. 40, м. „Манастирски ливади изток”, район „Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 6 300 000 лв.
Брой нови групи – 8, брой нови места – 214.
Коментар: Възложител на обекта е Столична община. На обекта се работи по график,
грубият строеж е приключил, довършват се вътрешните инсталации. Изпълнява се
дренажа около сградата и окачени фасади. Предстои изменение по чл. 154 от ЗУТ за
външни връзки за обекта и технология на басейна. Обявена е обществена поръчка за
изграждане на ул. „Флора“ за осигуряване на транспортен достъп.
Предстои подготовка и провеждане на обществена поръчка за обзавеждане на детската
градина, с възложител Столична община.
Очакван срок за приключване на СМР – м. декември 2021 г.
9. 35 – ясла – Триадица – пристройка за 4 нови групи, район „Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 3 200 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Извършва се изместване на външни комуникации, попадащи в зоната на
строежа. Изготвеният инвестиционен проект е предаден за последващи действия
(съгласуване и одобряване) в Направление „Архитектура и градоустройство“. Очаква
се издаване на РС за изграждане на пристройката.
10. 31 - ясла – Красно село – за 2 нови групи, район „Красно село“.
Индикативна стойност на обекта: 2 700 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Извършва се изместване на външни комуникации, попадащи в зоната на
строежа. Изготвеният инвестиционен проект е предаден за последващи действия
(съгласуване и одобряване) в Направление „Архитектура и градоустройство“. Очаква
се издаване на РС за изграждане на пристройката.
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11. Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“, ул. „Ал. Пушкин“ № 2,
район „Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 3 100 000 лв.
Брой нови групи – 5, брой нови места – 56.
Коментар: На обекта се работи съгласно линеен график. Изпълнени са груб строеж,
тухлена зидария, монтирана е дограма и топлоизолация. Изпълняват се инсталации.
Очакван срок за приключване на СМР – м. март 2022 г.
При разработването на Програмата е допусната техническа грешка в
изписването на броя на новите групи. Необходимо е вместо 5 бр. нови групи да се
запише 2 бр. нови групи.
Предлагаме обекта да бъде преместен в Програмата, в раздел „Ново строителство
с начало през 2020 г. и завършване през 2022 г.“, и броят на новите групи, които
ще бъдат разкрити след реализацията му да се запишат вместо 5 (пет) - 2 (две).
12. Инженеринг на реконструкция на пристройка към целодневна детска градина с
две нови яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене - УПИ X , кв. 61, с.
Казичене, район „Панчарево“.
Индикативна стойност на обекта: 1 135 000 лв.
Брой нови групи: – 2, брой нови места – 46.
Коментар: На 13.04.2021 г. от района е сключен договор за обект „Инженеринг проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна
документация, включително оборудване и обзавеждане за реконструкция и
довършителни работи на пристройка към целодневна детска градина с допълнителен
капацитет за две яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене - УПИ X, ПИ с
идентификатор 35239.6107.3031 - от кв. 61 ...”, с. Казичене , със срокове: за изготвяне
на идейна концепция и технически инвестиционен проект, 60 (шестдесет) календарни
дни, за изпълнение на предвидените в проекта СМР, включително оборудване и
обзавеждане - 280 (двеста и осемдесет) календарни дни.
Общата стойност на договора е 1 083 735,60 лв. с вкл. ДДС.
С писмо № СОА20-ВК66-8836(49)/20.04.2021 г., от направление "Обществено
строителство" на СО е възложено на района да предприеме надлежни действия за
стартиране на дейностите в обхвата на договора. С писмо от 26.04.2021 г. от района е
възложено на изпълнителя изпълнение на дейностите в обхвата на договора - Идейна
концепция, която на 28.05.2021 г. е предадена на Възложителя. СМР не са започнали
към настящия момент.
Съгласно срокът по договора, обектът няма да бъде завършен до края на 2021 г.
Очакван срок за приключване на СМР – м. септември 2022 г.
Предлагаме обектът да бъде преместен в Програмата в раздел „Ново
строителство с начало през 2021, за завършване през 2022 г.“ и данните за него да
се актуализират съгласно сключения договор.
Раздел „Преустройство, реконструкция и ремонт за разкриване на нови групи - 20202021, завършващи през 2021 г.
1. Преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи, филиал на ДГ, ул. „Боянски
водопад“, зад бл. 238, ж. к. „Гоце Делчев“, район „Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 360 000 лв.
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Брой нови групи – 2, брой нови места – 46.
Коментар: На 08.02.2021 г. е сключен договор с изпълнител за обекта, със срок 180
кал. дни, на стойност 352 800 лв. с ДДС. На 30.03.2021 г. е сключен договор за СН и
комплексен доклад /3 600 лв. с ДДС/, за АН /4 424 лв. с ДДС/. На 05.05.2021 г. е
открита строителна площадка на обекта. Работи се съгласно линейния график, като
към настоящия момент се изпълняват вътрешни демонтажни работи, изграждане на
преградни стени от гипсокартон и са започнали демонтажните работи на
хидроизолацията по покрива.
Предоставени са средства за обзавеждане на групите.
Очакван срок за завършване – м. ноември 2021 г.
2. 78 СУ - Преустройство на част от първи етаж от корпус „Б“ - за разширение на
филиал към ДГ № 25 „Изворче“ с 3 групи и 3 бр. детски площадки, гр. Банкя, район
„Банкя“.
Индикативна стойност на обекта: 400 000 лв.
Брой нови групи – 3, брой нови места – 84.
Коментар: 400 000 лв. за обекта са осигурени с Решение 462/24.09.2020 г. на СОС от
СОПФ. От района е сключен договор за инженеринг на обекта, като в него не е
включено обзавеждане и оборудване на предвидените 3 групи.
На 18.03.2021 г. е издадено Разрешение за строеж на обекта, което е влязло в сила на
12.04.2021 г. На 28.04.2021 г. е открита строителна площадка. Работи се съгласно
линейния график. С писмо от 21.04.2021 г. районния кмет предостави в СО КСС за
необходимото обзавеждане и оборудване за 3 групи, на стойност 75 695 лв. с ДДС.
Очакван срок за приключване на СМР – м. октомври 2021 г.
3. ДГ 138 „Приятели“– преустройство на същестуваща сграда, (стара кухня в
помещения за 1 яслена група), район „Връбница“.
Индикативна стойност на обекта: 390 000 лв.
Брой нови групи – 1, брой нови места – 23.
Коментар: Подписани са договори с всички участници в строителството.
В КСС за обекта е включено само обзавеждането, без оборудването.
Срокът за изпълнение на СМР по договор е 120 календарни дни, от датата на заверка
на заповедната книга на строежа. Подписан е Акт образец № 2 за откриване на
строителна площадка, на 10.05.2021 г.
Очакван срок за приключване на СМР – м. октомври 2021 г.
4. Ремонт на помещения за 6 групи, които са използвани за градински през 20192021г., район „Илинден“.
Индикативна стойност на обекта: 600 000 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 158.
Коментар: На обекта е възникнал конструктивен проблем - отворени са хоризонтална и
вертикална фуга между старата сграда на детската градина и пристройката, изградена
съгласно РС № 68/18.04.2016 г. и въведена в експлоатация с УВЕ № 214/16.03.2018 г.
Провежда се конструктивно обследване на сградата.
В зависимост от резултатите от обследването ще бъдат предприети необходимите
действия.
Предлагаме обектът да остане непроменен в Програмата, но ако на по-късен етап
се установи, че няма да може да бъде завършен през 2021 г., да бъде преместен за
започване и завършване през 2022 г.
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Раздел „Ново строителство с начало през 2020 г. и завършване през 2022 г“.
1. ДГ № 119 „Детска планета“ - разширение за 3 групи, административна част и
обновяване на старата сграда, район „Възраждане“.
Индикативна стойност на обекта: 2 900 000 лв.
Брой нови групи – 3, брой нови места – 79.
Коментар: СМР са започнали на 18.12.2020 г. Срокът за изпълнение на СМР е 16
месеца /април 2022 г./. Работи се съгласно линеен график. Приключили са бетоновите
работи. Изпълняват се зидарии. Необходими ще са средства за обзавеждане и
оборудване.
Очакван срок за приключване на СМР – м. април 2022 г.
2. Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“, район
„Кремиковци“.
Индикативна стойност на обекта: 2 000 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: СМР започнаха на 11.11.2020 г. Срокът за приключване е м. април 2022 г.
Съгласно писмо от районния кмет № РКР21-ВК08-362/22.03.2021 г., се предвижда
строежът да бъде въведен в експлоатация през четвърто тримесечие на 2021 г.
С писмото са поискани средства за обзавеждане и оборудване на обекта.
Завършен е груб строеж. Изпълнени са серпентините към термопомпената инсталация.
Монтира се дограма и се изпълнява ел. инсталация. Към момента се очаква СМР да
приключат предсрочно.
Очакван срок за приключване на СМР – края на 2021 г.
Предлагаме обекта да бъде преместен в раздел „Ново строителство 2020 -2021,
завършва през 2021 г."
3. Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32, м. „Горна баня“,
район „Овча купел“.
Индикативна стойност на обекта: 6 000 000 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 158.
Коментар: В договора за строителството на обекта е включено обзавеждането и
оборудването на детската градина.
Строителната площадка на обекта е открита на 07.12.2020 г.
Срокът за изпълнение на СМР е 480 кал. дни.
Работи се по бетонови и армировъчни работи за груб строеж на сградата. Има
съставени Акт обр. № 10 и Акт обр. № 11 за спиране и пускане на изпълнението на
СМР на обекта.
Очакван срок за приключване на СМР - м. май 2022 г.
Раздел „Ново строителство с начало през 2021 г., завършване през 2022 г.“.
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1. ДГ 177 „Лютиче“ - разширение за 4 групи и физкултурен салон, преустройство и
ремонтни дейности на съществуващата сграда на ул. „Витиня“ № 100, район
„Подуяне“.
Индикативна стойност на обекта: 3 800 000 лв.
Брой нови групи: – 4, брой нови места – 102.
Коментар: Сключени са договори за СМР, надзор, ИК.
Срокът е 650 кал. дни от възлагане на дейностите с възлагателно писмо.
С писмо от 25.02.2021 г. е възложено изпълнението на дейностите по договора.
На 09.03.2021 г. е подписан Акт обр. № 2 за откриване на строителна площадка.
На обекта се налага да бъдат изместени кабели и топлопровод по отделен проект,
съгласно становища на „ЧЕЗ“ и „Топлофикация“.
Изпълнени са бетонови и армировъчни работи на топлата връзка, работи се по
фундамент на пристройката. Изпълняват се СМР на покрива на съществуващата сграда
и ремонт на вътрешни инсталации.
Очакван срок за приключване на СМР – м. февруари 2023 г.
Предлагаме обектът да бъде преместен в Програмата в нов Раздел „Ново
строителство/разширение с начало през 2021 г., завършване през 2023 г.“.
2. Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и реконструкция
на сграда в УПИ IV, кв. 48, м. „ж. к. Люлин – 3 м. р.“, район „Люлин“ и
възстановяване на основното й предназначение за детска градина“.
Индикативна стойност на обекта: 3 050 000 лв.
Брой нови групи – 10, брой нови места – 270.
Коментар: На 22.12.2020 г. е сключен договор за изпълнение на обекта, със срокове:
100 кал. дни за изготвяне на технически паспорт и проект и 342 кал. дни за СМР, от
датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка. На
07.07.2021г. изготвения инвестиционен проект е предаден в НАГ, за съгласуване и
одобряване, след което предстои издаване на Разрешение на строеж. Необходими са
средства за обзавеждане.
Очакван срок за приключване на СМР – края на 2022 г.
3. Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и реконструкция на
сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „ж. к. Люлин – 6 м.р.“, район „Люлин“ и
възстановяване на основното й предназначение за детска градина.
Индикативна стойност на обекта: 3 050 000 лв.
Брой нови групи: – 10, брой нови места – 270.
Коментар: На 22.12.2020 г. е сключен договор за изпълнение на обекта, със срокове:
100 кал. дни за изготвяне на технически паспорт и проект и 360 кал. дни за СМР.
Частно училище „Ерих Кестнер“ трябва да се премести в 27 ОУ. За целта с Решение №
352/24.06.2021 г. на СОС от СОПФ са осигурени 60 000 лв. на района за ремонт. Към
момента се провежда процедура по одобряване на инвестиционния проект и
регистрация на съставен технически паспорт на обекта. Необходими са допълнителни
средства за обзавеждане.
Очакван срок за приключване на СМР – края на 2022 г.
4. ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова" - разширение за 4 групи, район „Красно село“.
Индикативна стойност на обекта: 3 500 000 лв.
Брой нови групи – 4, брой нови места – 107.
Коментар: По обявена обществена поръчка през м. 06.2020 г. за избор на проектант, за
изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Преработка на инвестиционен проект
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за разширение за 4 групи на ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, ул. „Ген. Стефан
Тошев“ № 34“, район „Красно село“ на 07.06.2021 г. е сключил договор с изпълнител.
Срок за предаване на инвестиционния проект е 25 календарни дни и срок за
отстраняване на забележки - 10 календарни дни.
Считаме че районът няма да се справи с изпълнението на обекта в предвидения срок –
2022 г., с оглед на това, че нямаме информация за съгласуван и одобрен проект за
преработката на инвестиционния проект.
Предлагаме обекта да остане в Програмата без промени, като при констатирана
забава, при следваща актуализация да бъде преместен за изпълнение в раздел
„Строителство през 2022-2023 г.“.
5. Инженеринг на целодневна детска градина с капацитет за 4 групи в с. Бистрица,
УПИ I - от кв. 57 по действащият регулационен план на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
Индикативна стойност на обекта: 3 050 000 лв.
Брой нови групи – 4, брой нови места – 112.
Коментар: На 22.04.2021 г. от района е сключен договор с предмет „Инженеринг проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна
документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина
с капацитет за четири групи в с. Бистрица -УIIИ I - от кв. 57 по действащият
регулационен план на с. Бистрица, район „Панчарево“. Срокът по договора започва да
тече след осигуряване на финансиране oт страна на Възложителя за неговото
изпълнение, удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до
Изпълнителя.
С писмо от 28.04.2021 г., от направление „Обществено строителство“ на СО, е
възложено на районния кмет да предприеме надлежни действия за стартиране на
дейностите в обхвата на договора. С Решение № 389 от 24.06.2021 г. СОС приема
Технико-икономическата оценка и дава съгласие за прилагане на намалени отстояния,
съгласно нормативната уредба. Срок за изготвяне на Идейна Концепция и Технически
инвестиционен проект - 60 календарни дни. Срок за изпълнение на предвидените в
проекта СМР, включително оборудване и обзавеждане - 280 календарни дни.
В момента се изготвя Идейната концепция и техническия проект.
Очакван срок за приключване на СМР – края на 2022 г.
Предлагаме данните за обекта да бъдат актуализирани в Програмата, съгласно
сключения договор.
6. ДГ № 88, разширение за 4 групи и обновяване на съществуващата сграда, УПИ V за ОДЗ, кв. 16 а, м. „Дружба 2-II част“, район „Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 3 550 000 лв.
Брой нови групи – 4, брой нови места – 97.
Коментар: Издадено e РС № 3/24.02.2021 г., от гл. архитект на района, влязло в сила на
16.03.2021 г. На 19.03.2021 г. от района е сключен договор за изпълнение на обекта,
със срок 285 кал. дни от подписване на Акт обр. № 2 /29.03.2021 г./.
Във връзка с изместването на съществуващ PVC ф400 канал, който попада в петното за
застрояване за новата пристройка на 2 етажа, са разкрити ст.б. фундаменти и ст.б.
основи с неустановен произход, което е наложило спиране на строителството до
даване на проектни решения от проектанта по част „ВиК“ и съгласуването им. На
12.04.2021 г. за строежа е съставен и подписан Акт обр. № 10 за спиране на
строителството. Дадено е проектно решение за изпълнение на основите по периметъра
на съществуващата сграда и е подписан Акт обр. № 11/10.05.2021 г. Изпълнени са
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фундаментите, в момента се изпълняват бетонови и армировъчни работи на горни
нива. Предвидено е разкриване на 3 яслени и 1 градинска групи.
Очакван срок за приключване на СМР – м. март 2022 г.
7. ДГ 104 „Моя свят“ - основен ремонт на съществуваща сграда и изграждане на
пристройка на три етажа (2 групи и 1 допълнителна в старата сграда), район
„Оборище“.
Индикативна стойност на обекта: 2 800 000 лв.
Брой нови групи – 3, брой нови места – 79.
Коментар: През 2020 г. на района беше осигурено финансиране за проектиране на
обекта, но е взето решение да се изпълнява на инженеринг. На 01.03.2021 г. е пусната
процедура за инженеринг, която е обжалвана. С писмо СОА20-ВК66-8836[110]/12.07.2021 г. района уведомява, че след обжалване на обществената поръчка на
07.07.2021 г. е сключен договор с предмет „Инженеринг - проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР за основен ремонт и преустройство на съществуващата
сграда на детска градина № 104 „Моят свят” и изграждане на пристройка на три етажа
в УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134 .403.160), кв. 522,
м. „ГГЦ ЗонаГ-14“, на стойност 2 906 368.81 лв. Срок за проектиране - 40 кал. дни,
срок за СМР - 350 кал. дни от подписване на Акт образец № 2 за откриване на
строителна площадка. С писмо СОА20-ВК66-8836-[113]/14.07.2021 г. районът поиска
осигуряване на 84 000 лв., с цел обявяване на обществена поръчка за избор на
строителен надзор на обекта, които са осигурени.
Очакван срок за приключване на СМР – края на 2022 г.
Предлагаме данните за обекта да бъдат актуализирани в Програмата, съгласно
сключения договор и стойността на обекта да бъде променена на 3 000 000 лв.
8. ДГ 24 „Надежда“- изграждане на нова сграда за 4 групи, филиал, м. „Надежда 3
част“, район „Надежда“.
Индикативна стойност на обекта: 2 400 000 лв.
Брой нови групи – 4+2
Коментар: Към 31.03.2021 г. има влязло в сила Разрешение за строеж на обекта.
С решение на СОС е дадено съгласие за намалени отстояния за проектиране и
строителство на обекта и групите се увеличават от 4 на 6 (2 яслени и 4 градински).
Съгласно писма от кмета на района прогнозната стойност на необходимите средства за
изграждане на обекта е 6 050 400 лв. с ДДС, за СН, изготвяне на енергиен сертификат
и технически паспорт – 172 272 лв. с ДДС, за ИК - 165 002,40 лв. с ДДС, за АН 49 982,40 лв. с ДДС. Предстои да бъде определена прогнозната стойност на
обзавеждането на детската градина.
През м. април от района е открита обществена поръчка за избор на изпълнител на
обекта, която е в процес на разглеждане на офертите.
Предлагаме групите на обекта да се актуализират в Програмата и стойността му
да бъде променена на 6 600 000 лв.
9. ДГ 176 "Зорница" - пристройка за 2 групи, физ. салон, здравен кабинет,
изолационна и кухня, с. Мрамор, район „Връбница“.
Индикативна стойност на обекта: 2 000 000 лв.
Брой нови групи – 4+2, брой нови места – 158.
Коментар: От района е изготвен инвестиционен проект, който се разглежда и след
отстраняване на забележки се очаква издаване на РС, към проекта е разработен
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допълнително кухненски блок. На 23.06.2021 г. е обявена процедура по ЗОП за избор
на изпълнител, краен срок за подаване на оферти 02.08.2021 г.
Необходимо е да бъде съборена съществуваща пристройка.
10. Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6
групи, кв. 17, до бл. 47, ж. к. "Младост 1", район „Младост“.
Индикативна стойност на обекта: 1 333 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: На 03.02.2021 г. от районния кмет е внесено в НАГ искане за одобряване на
схема за поставяне на модулни преместваеми обекти за обществено-обслужваща
дейност в ПИ с идентификатор 68134.4082.127, кв. 2, м. „Младост 1а“, в които да
бъдат преместени социалните служители, които се помещават в бившето ОДЗ № 29.
С писмо от 29.03.2021 г. Главния архитект на СО информира района, че съгласно
решение от 25.02.2021 г. на ОЕСУТ е необходимо да се намали броя на модулите и да
се направи геодезическо заснемане. Тъй като се касае за одобряване на обща схема, е
необходимо тя да бъде съобщена, съгласно чл. 19, ал. 6 от НПОРИМДЕРДТСО.
За сградата на бившето ОДЗ № 29 са изготвени технически паспорти и енергийно
обследване, изготвено е техническо задание за проектиране и същото е предоставено в
СО с писмо на 01.07.2021 г., което се доокомплектова, след което ще се съгласува от
СО. Извършена е промяна в кадастъра, относно границите на имота и
предназначението на сградата, издадена е експертна оценка, изготвено е мотивирано
предложение за виза за проектиране.
11. 21СДЯ – „Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 2 900 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
12. 23 СДЯ – „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 3 100 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
13. 45 СДЯ – „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 3 350 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
14. 46 СДЯ – „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 3 110 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
15. 41 СДЯ – „Люлин“ – разширение за 4 нови групи.
Индикативна стойност на обекта: 5 100 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Процедурата за избор на изпълнител се обажалва пред КЗК.
16. 51 СДЯ – „Красна поляна“.
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Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
17. Нова ДГ за 8 групи, УПИ IV за ДГ, кв. 54, м. „Разсадника – Бежанци“, район
„Красна поляна“.
Индикативна стойност на обекта: 4 000 000 лв.
Брой нови групи – 8, брой нови места – 214.
Коментар: При разработването на Програмата на терена се предвиждаше да бъде
изградена детска градина за 6 групи. След като се уточни, че може да бъде за 8 групи,
броят им беше коригиран, но обекта остана със стойността за 6 групи.
Актуализирана е стойността на необходимите разходи на 5 930 000 с ДДС.
Изготвеното задание за проектиране е разгледано в СО. Районът е готов спешно да
организира провеждане на обществена поръчка по ЗОП за инженеринг на обекта, след
потвърждаване на индикативанта стойност.
Предлагаме стойността на обекта да бъде актуализирана в Програмата от
4 000 000 лв. на 5 930 000 лв.
18. ДГ за 6 групи , УПИ I, кв. 15, м. „Карпузица“, район „Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 4 000 000 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 186.
Коментар: Детската градина ще бъде за 7 групи. На 29.06.2021 г. от района е сключен
договор за инженеринг на обекта. Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
Предлагаме броят на групите да се актуализира в Програмата от 6 на 7.
19. ДГ 193 - разширение за 3 групи, район „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 2 800 000 лв.
Брой нови групи – 3, брой нови места – 79.
Коментар Издадена е виза за проектиране с намалени отстояния. От района е внесен
доклад до СОС с технико-икономическа оценка за прилагане на намалени отстояния
при проектиране и изграждане, приета от СОС с Решение 235 от 22.04.2021 г.
Изготвено е задание за проектиране. Има становище от НИНКН (разположението на
обекта е в зона на паметници на културата), без забележки.
С оглед на това, че района не предвижда инженеринг за обекта, той може да не бъде
започнат през 2021 г.
Предлагаме обекта да остане неопроменен в Програмата, като при установено
забавяне на по-късен етап да се актуализира.
20. ДГ 192 - разширение за 2 групи, район „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: Изготвена е проектна документация, която е внесена в районната
администрация за съгласуване от специалисти по всички части.
Към НИНКН е подадена информация и виза за съгласуване относно заданието за
проектиране с предмет разширение на 192 ДГ - нова сграда, с молба за издаване на
становище относно необходимост за съгласуване на изготвените проекти, което се
налага от разположението на обекта в зона на паметници на културата, без обектът да е
контактен. Провежда се процедура за избор на изпълнител за изготвяне на доклад за
оценка на съответствието на инвестиционния проект.
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След одобряване на инвестициония проект, от района ще бъде проведена процедура за
избор на изпълнител на СМР.

21. ДГ 141 - разширение за 2 групи, район „Лозенец“.
Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 51.
Коментар: Издадена е виза за проектиране с намалени отстояния. От района е внесен
доклад до СОС с технико-икономическа оценка за прилагане на намалени отстояния
при проектиране и изграждане, приета от СОС с Решение 234 от 22.04.2021 г.
Изготвено е задание за проектиране. Издадено е становище от НИНКН
(разположението на обекта е в зона с паметник на културата), без забележки.
Районът подготвя процедура за избор на изпълнител за изготвяне на проектната
документация по всички части относно разширение за 4 нови групи.
С оглед на това, че района не предвижда инженеринг за обекта, той може да не бъде
започнат през 2021 г.
Предлагаме обекта да остане непроменен в Програмата, като при установено
забавяне на по-късен етап да се актуализира.
22. Нова сграда за 2 яслени и 2 градински групи, в УПИ IV - за ОДЗ - 144, кв. 228, м.
„Павлово-Бъкстон“ по плана на гр. София, район „Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 3 500 000 лв.
Брой нови групи – 4, брой нови места – 102.
Коментар: От района е сключен договор за инженеринг на обекта. Има изготвен
инвестиционен проект и е издадено РС. Открита е строителна площадка на
26.05.2021г. Съществуващата сграда е премахната, изпълняват се изкопни дейности и
ивични основи. Работи се съгласно линейния график. Срокът за изпълнение на СМР е
480 дни.
Очакван срок за приключване на СМР – м. октомври 2022 г.
23. Преустройство на ДГ 65 в „Слатина“, общностен център със създаване на 2 нови
групи.
Индикативна стойност на обекта: 500 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 56.
Коментар: Към настоящия момент в част от сградата се предоставят социални услуги
по Програма, на която срокът е удължен до края на 2021 г.
В друга част от сградата са настанени 3 групи деца.
Предстои от района да бъде проведена процедура за избор на проектант и се очаква
проектните работи да започнат през 2021 г., а СМР през 2022 г., след като сградата
бъде освободена от ползвателите, които предоставят социални услуги.
Предприети са действия по изготвяне на задание за проектиране. Изготвено е
геодезично заснемане на терена. По данни от района ще се разкрие 1 нова група.
Предлагаме обектът да бъде преместен в Програмата в нов раздел
„Преустройство, реконструкция и ремонт за разкриване на нови групи за
започване и завършване през 2022 г.“.
24. Разширение на 81 детска градина „Лилия“ с 6 нови групи и физкултурен салон,
като същестуващата градина е за 10 групи - 8 градински и 2 яслени, район
„Възраждане“.
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Индикативна стойност на обекта: 5 200 000 лв.
Брой нови групи – 6, брой нови места – 158.
Коментар: На 05.04.2021 г. е влязла в сила Заповед от 15.03.2021 г. на главния
архитект на района за одобрение на ПУП – ИПР в обхвата на УПИ IV- „За детски
комбинат“, ПИ с идентиф. 68134.305.17 и УПИ V- ,,за детски образователен
комплекс”, ПИ с идентиф. 68134.305.387, чрез обединяване за образуване на нов УПИ
IV-17,387 за детски образователен комплекс, кв. 238, м. „Зона Б-5“.
Към 09.04.2021 г. е в ход процедура за изготвяне на нов АОС, съгласно изменението на
регулационния план. Издадена е виза за проектиране от главния архитект на района,
изготвя се задание за проектиране. Подготвя се обществена поръчка за инженеринг.
25. ДГ № 9 „Пламъче“ - надстройка и пристройка (за кухненски блок) на
съществуваща сграда, кв. „Суходол“ за 4 групи, район „Овча купел“.
Индикативна стойност на обекта: 1 900 000 лв.
Брой нови групи – 4, брой нови места – 79.
Коментар: С писмо от 29.04.2021 г., кметът на района информира, че се очаква обектът
да бъде въведен в експлоатация през 2023 г. На 23.06.2021 г. е сключен договор за
инженеринг на обекта на стойност 1 784 232 лв. с ДДС. Сроковете по договор са: за
проектиране 43 кал. дни, за СМР 340 кал. дни.
Съгласно изготвеното задание за проектиране на обекта и предоставените данни
от дирекция „Образование“, предлагаме промяната в групите да бъде
актуализирана в програмата от 4 на 3.
26. Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена
изостаналост „Дом дъга“ за 6 групи, район „Овча купел“.
Индикативна стойност на обекта: 4 900 000 лв.
Брой нови групи – 8, брой нови места – 186.
Коментар: Изготвено е задание за проектиране на обекта за 5 градински и 2 яслени
групи. От района е обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за инженеринг
на обекта /в процес на подаване на оферти/. С писмо от 29.04.2021 г. кметът на района
информира, че през 2021 г. е необходимо да се планират 4 788 000 лв. с ДДС за
инженеринг на обекта и 112 000 лв. с ДДС за разплащане на ИК и СН. Съгласно
писмото районът очаква обектът да бъде въведен в експлоатация през 2023 г.
Обществената поръчка е прекратена на 13.05.2021г.
Съгласно изготвеното задание за проектиране на обекта и предоставените данни
от дирекция „Образование“, предлагаме промяната в групите да бъде
актуализирана в програмата от 8 на 7.
27. Разширение на ДГ 118 с 2 нови групи и физкулурен салон на същестуващия терен,
район „Сердика“.
Индикативна стойност на обекта: 1 100 000 лв.
Брой нови групи – 2, брой нови места – 79.
Коментар: Има издадена Виза за проектиране. С Решение № 187/08.04.2021 г. СОС
дава съгласие за прилагане за намалени отстояния при проектиране и изграждане,
което дава възможност вместо планираните за разкриване 2 нови групи да бъдат
разкрити 3 нови групи, като общият им брой става 7. Районът е обявил на 18.06.2021 г.
обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг на обекта, по три
обособени позиции за избор на изпълнител за инженеринг, за строителен надзор и за
инвеститорски контрол. Съгласно писмо от 28.04.2021 г. на районния кмет,
Електронен документ подписан с ел.подпис. Съдържа интегрирано файлово приложение и се насочва чрез
АИССО

Страница 14 от 32

прогнозната стойност за инженеринг, СН, АН, ИК и външни връзки на обекта е 1 648
000 лв. с ДДС, а за оборудване за 3 групи и физкултурен салон - 200 000 лв.
Предлагаме броят на новите групи да се актуализира в Програмата на 3 и в
наименованието на обекта да бъдат променени в Програмата съгласно
сключения договор, а стойността му на 1 848 000 лв.
Раздел „За проектиране през 2021 г.“
1. Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6,
м.„Манастирски ливади – запад“ по плана на гр. София, район „Витоша“.
Индикативна стойност на проекта: 84 000 лв.
Брой нови групи - 5
Коментар: На 13.03.2020 г., между СО и Национален дарителски фонд „13 века
България“, е сключен договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на
имота /Решение № 258/18.04.2019 г. и 518/28.07.2019 г. на СОС/ за изграждане на
комплекс - училище и детска градина. От НАГ е изготвен инвестиционен проект за
премахване на недовършена сграда в имота. На 01.03.2021 г. от района е сключен
договор за събаряне на сградата, със срок 180 кал. дни. Към настоящия момент се
изпълняват дейности по разрушаване на съществуващата сграда. Издадена е виза за
проектиране. Изработено е обемно-устройствено и функционално проучване за
изграждане на училище и детска градина.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
2. Нова детска градина, УПИ 90 Б, кв. „Хр. Смирненски“, район „Слатина“ /4,5 дка/.
Индикативна стойност на проекта: 150 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: Издадена е виза за проектиране, която е съгласувана с експлоатационните
дружества. От района е изготвено задание за проектиране, което не е представено в СО
за съгласуване. По данни от района са събрани изходни данни за проектиране и
условия за присъединяване. Изготвено е геодезично заснемане на терена. Изготвя се
доклад до СОС. От района са уточнени УПИ и местността, в които попада обекта УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина".
3. ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи, район „Слатина“.
Индикативна стойност на проекта: 30 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвя се задание и виза за проектиране. Изготвено е геодезично
заснемане на терена. Изпратени са искания за изходни данни за проектиране и условия
за присъединяване към техническата инфраструктура. Към настоящия момент няма
техническо задание за проектиране, което да е представено в СО за преглед и
съгласуване.
4. ДГ 184 „Мечо Пух“, ул. „Хемус“, разширение за 2 нови групи, район „Слатина“.
Индикативна стойност на проекта: 30 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвя се задание и виза за проектиране. Изготвено е геодезично
заснемане на терена. Към настоящия момент няма техническо задание за проектиране,
което да е представено в СО за преглед и съгласуване.
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5. ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. „Христо Ботев“, район
„Слатина“.
Индикативна стойност на проекта: 65 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Има стар проект. Изготвя се задание за актуализация на проекта. Към
настоящия момент няма техническо задание за проектиране, което да е представено в
СО за преглед и съгласуване.
6. Младост, терен на „Софийски имоти“ на бул. „Ал. Малинов“, обособяване на
терен за детска градина, район „Младост“.
Индикативна стойност на проекта: 180 000 лв.
Брой нови групи - 10
Коментар: По възлагане от НАГ /02.03.2021 г./, от „ГИС София“ ЕООД на 02.04.2021 г.
е изготвено и изпратено на Главния архитект на СО мотивирано предложение за ПУПИПР за УПИ I-355 и УПИ III-353, 355 от кв. 24 за създаване на нови УПИ I - 355 - за
ДГ и УПИ III-283, 355 от кв. 24 и улици и ИПРЗ на нов УПИ I-355 – за ДГ по
действащия ПРЗ на м. „бул. Ал. Малинов“ кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32 А, одобрен с
Решение № 356/10.07.2008 г. и Решение № 524/23.09.2010 г. на СОС, с отразено
геодезическо заснемане на терена.
На 27.04.2021 г. е издадена заповед на главния архитект на СО за допускане на
изменение на план-изменение на план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I 355 и УПИ III-353, 355 от кв. 24. На 05.05.2021 г. издадената заповед е изпратена на
района за съобщаване на заинтересованите лица. Допуснатото изменение на ПУП дава
възможност на терена да бъде изградена детска градина за 12 групи.
Предлагаме групите да бъдат променени в Програмата от 10 на 12.
7. Разширение на ДГ 30 „Радецки“, ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II - за
детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“, район „Изгрев“.
Индикативна стойност на проекта: 50 000 лв.
Брой нови групи - 3
Коментар: За обекта има издадена виза за проектиране, която се съгласува с
експлоатационни дружества. Изготвено е задание за проектиране, което е прегледано
от СО. С писмо района ни уведомява, че обекта е в процедура по ЗОП за избор на
изпълнител за инженеринг, по 12 обособени позиции, със срок за подаване на оферти
15.07.2021 г.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект и реализация на проекта.
8. Надстрояване с 1 етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за 2
градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 „Радост“, район
„Изгрев“.
Индикативна стойност на проекта: 30 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: За обекта има съгласувана виза за проектиране с всички експлоатационни
дружества. Изготвено е техническо задание, което е прегледано от СО. За обекта е
обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за инженеринг, по 12 обособени
позиции, със срок за подаване на оферти 15.07.2021 г.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект и реализация на проекта.
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9. Нова ДГ за 4 яслени групи и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, кв.
76, м.„Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32“, район „Триадица“.
Индикативна стойност на проекта: 150 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: Има изготвено задание за проектиране. Проведена е обществена поръчка,
избран е изпълнител и е сключен Договор № РТР21-ДГ55-5/21.05.2021 г. с предмет
,,Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на обединено детско
заведение за осем групи в УПИ II, кв.76, м. „ж.к. Красно село - Стрелбище , урб.
бл.32“. Срокът за проектиране е 120 дни, считано от датата на получаване от
изпълнителя на необходимите изходни данни, удостоверено с протокол. Срокът за
изпълнение на СМР е 680 дни, считано от датата на подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Общата
стойност е 6 916 200,00 лв. с ДДС. Цената за изработване на инвестиционния проект е
201 600,00 лв. с вкл. ДДС. Цената за упражняване на авторски надзор по време на
изпълнение на проекта е 23 400,00 лв. с вкл. ДДС. Цената за изпъление на
строителството е 6 691 200,00 лв. с вкл. ДДС. В сключения договор и Анекс от
08.07.2021 г. към него е предвидено авансово плащане от 10 % в размер на 691 620 лв.
с ДДС, след представяне на проформа фактура и аванс от 20 % в размер на 1 383 240
лв. с ДДС, след издаване на разрешение за строеж и представяне на проформа фактура,
но не по-късно от 21.12.2021 г.
Предлагаме обектът да бъде преместен в Програмата в раздел „Ново
строителство с начало през 2021 г., за завършване през 2023 г.“, данните за него
да се актуализират съгласно сключения договор, а стойността на 7 000 000 лв.
10. Разширение на ДГ 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв. 48, м.
Дружба 1, ул. „5048“ № 5 , район „Искър“.
Индикативна стойност на проекта: 60 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Стартирана е процедура по отчуждаване, възложено е на оценител
изготвяне на равностойно парично обезщетение, получени са на 29.06.2021 от Агенция
по вписванията справки за сключени сделки за период от 1 година Предстои изготвяне
на оценка и публикуване на обявление през м. август.
11. Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. „Малинова долина“, район
„Студентски“.
Индикативна стойност на проекта 225 000 лв.
Брой нови групи - 15
Коментар: Открита е процедура за избор на изпълнител за инженеринг (проектиране,
строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и
оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура,
в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж. к. Малинова долина” по плана на гр. София, район
„Студентски“. Офертите са отворени, предстои избор на изпълнител.
Обща прогнозна стойност на обекта - 10 500 000 с ДДС, в т.ч. проектиране с
индикативна стойност 225 000 лв.
12. Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. „Бояна“, район
„Витоша“ по плана на гр. София.
Индикативна стойност на проекта: 50 000 лв.
Брой нови групи - 3
Коментар: В процедура по нанасяне в кадастъра.
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13. Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и
преустройство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 „Здраве“, ул. „Майор Ю.
Гагарин“ 14-16, район „Изгрев“.
Индикативна стойност на проекта: 30 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвено е задание за проектиране. За обекта е обявена процедура по ЗОП
за избор на изпълнител за инженеринг, по 12 обособени позиции, със срок за подаване
на оферти 15.07.2021 г.
14. ДГ 109 „Зорница“ - разширение за 4 гр., ж. к. Младост 1, район „Младост“.
Индикативна стойност на проекта: 60 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Одобрена е експертна оценка за растителността, изготвено е геодезично
заснемане на имота, издадена е комбинирана скица, издадена е виза и се работи по
изготвяне на задание за проектиране. Към настоящия момент няма техническо задание
за проектиране, което да е представено в СО за преглед и съгласуване.
15. ДГ 75 - пристройка за 2 гр, в УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м. „ж.к.
Младост 1а“, район „Младост“.
Индикативна стойност на проекта: 33 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Започната е процедура по изменение на ПУП за транспортен достъп.
Изготвено е геодезично заснемане, изготвена е експертна оценка за растителността и
има Решение на СОС за растителността, внесен и приет е проект за изменение на
кадастралната карта на границите на имота. Има мотивирано предложение за виза.
Работи се по техническо задание за проектиране. Към настоящия момент няма
техническо задание за проектиране, което да е представено в СО за преглед и
съгласуване.
16. Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия", район „Красно село“.
Индикативна стойност на проекта: 84 000 лв.
Брой нови групи - 5
Коментар: От района е пуснато искане за осигуряване на средства за проектиране на
обекта. По информация от телефонен разговор с района, е изготвена виза за
проектиране и е внесен за одобрение от СОС доклад с технико-икономическа оценка
на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително
намерение и обосновка за допускане на намалени отстояния, във връзка с чл. 26, ал. 6
от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата, на МРРБ, които са одобрени от СОС с
Решение 360/24.06.2021 г.
Към настоящия момент няма техническо задание за проектиране, което да е
представено в СО за преглед и съгласуване.
17. Нова детска градина в с. Мировяне, УПИ III, кв. 45 за 4 групи,
Искър“.
Индикативна стойност на проекта: 60 000 лв.
Брой нови групи - 4

район „Нови
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Коментар: Изготвено и съгласувано е задание за проектиране. Районът подготовя
документация за обявяване на процедура по ЗОП за възлагане на поръчка за
инженеринг на обекта.
С реализацията на обекта се предвижда разкриване на 4 групи – 2 яслени и 2
градински.
Предлагаме данните за обекта (броят на групите) да се актуализират в
Програмата.
18. Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско
заведение, кв. 1, и УПИ IV – за детско заведение, кв. 1., район „Изгрев”.
Индикативна стойност на проекта: 220 000 лв.
Брой нови групи - 15
Коментар: От района са изготвени 2 задания за проектиране (ДГ за 4 яслени групи и
ДГ за 10 градински групи), които са прегледани от СО и върнати на района. За обекта е
обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител на инженеринг, по 12 обособени
позиции, със срок за подаване на оферти 15.07.2021 г.
19. Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла №
69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“
№ 1, район „Студентски“ .
Индикативна стойност на проекта: 40 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои района на проведе обществена поръчка за проектиране.
Раздел „За отчуждаване през 2021 г.“
1. УПИ I за училище и спорт, кв. 74, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район
„Лозенец“. Индикативна стойност на обекта: 1 800 000 лв.
Брой нови групи - 6
Коментар: Допуснато е изменение на ПУП, отчуждителното производство ще
продължи след влизане в сила на крайния административен акт по одобряване на
изменнието.
2. „Манастирски ливади – запад“ - кв. 53, терен отреден за училище и детска
градина, район „Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 4 400 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: В процес на проучване на собствеността - изготвена е техническа справкаплощ за отчуждаване - 17 462 кв.м.
3. Обособяване на терен за нова детска градина в двора на училището за глухонеми
деца след отчуждаване на два реституирани терена, ул. „Ген. Ст. Тошев“, район
„Витоша“
Индикативна стойност на обекта: 1 050 000 лв.
Брой нови групи - 6
Коментар: Придобиването на терените ще се осъществи след провеждане на
устройствена процедура.
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4. „Манастирски ливади – изток“, кв. 77 - терен отреден за детска градина, район
„Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 1 100 000 лв.
Брой нови групи - 6
Коментар: Издадена е заповед № СОА21-РД40-2/2021 г. за принудително отчуждаване,
обжалвана в АССГ. Насрочено е поредно заседание на 12.07.2021 г.
5. Детска градина в УПИ I-за ОДЗ, кв. 38а, м. „ж. к. Обеля 1“ , район „Връбница“.
Индикативна стойност на обекта: 1 500 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: За засегнатите имоти са издадени 6 бр. заповеди за отчуждаване: 3 имота са
изплатени и придобити. За останалите 3 имота са образувани дела в АССГ, по които
се очаква да бъдат постановени съдебни решения и да бъдат изплатени до
м.септември.
6. Разширение за 6 групи, на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, УПИ I - за ОДЗ,
кв. 39, м. „ж. к. Дружба 1 - I и II ч“, район „Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 3 800 000 лв.
Брой нови групи - 6
Коментар: Стартирана е процедура по отчуждаване, възложено е на оценител
изготвяне на равностойно парично обезщетение, получени са на 29.06.2021 г. от
Агенция по вписванията справки за сключени сделки за период от 1 година. Предстои
изготвяне на оценка и публикуване на обявление през м.август.
7. Нова ДГ за 10 групи, в УПИ II - за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м. „ж.к. Дружба
2- IIч.“, район „Искър”.
Индикативна стойност на обекта: 7 500 000 лв.
Брой нови групи - 10
Коментар: Приключена е подготвителна фаза - проучване с изготвен доклад за
стартиране на отчуждително производство. Предстои получаване на справки от
Агенция по вписвания, изготвяне на оценка и публикуване на обявление през
м.септември.
Раздел „Градоустройствени процедури“.
1. Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско
заведение, кв.1, и УПИ IV – за детско заведение, кв. 1, район „Изгрев“.
Индикативна стойност на обекта: 8 300 000 лв.
Брой нови групи - 15
Коментар: Решението на СОС за одобряване на ПУП се обжалва пред АССГ.
2. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, терен на Драгалевския манастир, район „Лозенец“.
Коментар: Идентификатор 68134.905.1786 - Драгалевски манастир , УПИ, кв. 81 - 11
481 кв. м., УПИ в кв. 87 - 20 888 кв. м. за ДГ и Училище.
Издадена е заповед за допускане на изработване на ПУП.
3. „Манастирски ливади – изток“, кв. 36, ул. „Флора“, терен на Драгалевския
манастир, за нова детска градина и училище, район „Триадица“ .
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Коментар: Идентиф.: 68134.1006.1080 - манастира, 68134.1006.695, 68134.1006.1449 частна собственост. Обща площ на УПИ - 14 485 кв. м.
Издадена е заповед за допускане на изработване на ПУП. Изработва се проект за ПУП.
4. „Манастирски ливади - изток", кв. 51, с план по чл. 16 ще обособим терен за
училище и детска градина, район „Триадица“.
Коментар: Издадена е заповед за допускане на изработване на ПУП по чл. 16 от ЗУТ.
5. „Кръстова вада“, изработванена план по чл. 16 и обособяване на терен. (Теренът е
между МОЛ „Парайдайз“ и СОП), район „Триадица“.
Коментар: Издадена е заповед за допускане на изработване на ПУП по чл. 16 от ЗУТ.
Провежда се процедура по ЗОП за избор на изпълнител.
6. „Кръстова вада“, кв. 90, по план за училище, район „Лозенец“.
Коментар: Идентификатор 68134.1007.695 - Драгалевски манастир. Площ на УПИ - за
училище - 12 985 кв. м.
Коментар: Внесен е доклад в СОС за разрешаване изработването на ПУП
7. „Малинова долина“, кв. 61, от плана по чл. 16, район „Студентски“.
Коментар: кв. 61 - 3830 кв. м. Планът не е влязъл в сила. Около терена няма изградена
никаква инфраструктура.
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
8. „Малинова долина“, кв. 63, от плана по чл. 16, район „Студентски“.
Коментар: кв. 63 - 2390 кв. м. Планът не е влязъл в сила. Около терена няма изградена
никаква инфраструктура.
Няма информация за предприети действия.
9. Нова детска градина в с. Железница, район „Панчарево“ .
Индикативна стойност на обекта: 4 100 000 лв.
Коментар: Проведена е процедура за избор на изпълнител с предмет „Инженеринг проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна
документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневни детски градини
на територията на район „Панчарево“.
Избран е изпълнител по Обособена позиция 1. „Инженеринг - проектиране,
изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация,
включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за
четири групи и една яслена група в с. Железница - УПИ XI - от кв. 34 по действащият
регулационен план на с.Железница, район „Панчарево“.
Сключен е договор с избрания изпълнител.
Предлагаме данните за обекта да бъдат актуализирани, съгласно сключения
договор и обектът да бъде преместен в Програмата за започване през 2021 г. и
завършване през 2022 г.
10. „Овча купел“, кв. 23 а, обособяване на терен за нова детска градина, район
„Овча купел“.
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
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Раздел „За строителство през 2022 – 2023 г.“

1. Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6, м.
„Манастирски ливади – запад“ по плана на гр. София, район „Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 3 500 000 лв.
Брой нови групи - 5
Коментар: На 13.03.2020 г., между СО и Национален дарителски фонд „13 века
България“, е сключен договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на
имота /Решение № 258/18.04.2019 г. и 518/28.07.2019 г. на СОС/ за изграждане на
комплекс - училище и детска градина. От НАГ е изготвен инвестиционен проект за
премахване на недовършена сграда в имота. На 01.03.2021 г. от района е сключен
договор за събаряне на сградата, със срок 180 кал. дни. Към настоящия момент се
изпълняват дейности по разрушаване на съществуващата сграда. Издадена е виза за
проектиране. Изработено е обемно-устройствено и функционално проучване за
изграждане на училище и детска градина.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект.
2. Нова детска градина, УПИ 90 Б, кв. „Хр. Смирненски“, 4,5 дка, район „Слатина“.
Брой нови групи - 8
Коментар: Издадена е виза за проектиране, която е съгласувана с експлоатационните
дружества. От района е изготвено задание за проектиране, което не е представено в СО
за съгласуване. По данни от района са събрани изходни данни за проектиране и
условия за присъединяване. Изготвено е геодезично заснемане на терена. Изготвя се
доклад до СОС. От района са уточнени УПИ и местността, в които попада обектаУПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина".
3. ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи, район „Слатина“.
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвя се задание и виза за проектиране. Изготвено е геодезично
заснемане на терена. Изпратени са искания за изходни данни за проектиране и условия
за присъединяване към техническата инфраструктура. Към настоящия момент няма
техническо задание за проектиране, което да е представено в СО за преглед и
съгласуване.
ДГ 184 „Мечо Пух“, ул. „Хемус“, разширение за 2 нови групи, район „Слатина“
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвя се задание и виза за проектиране. Изготвено е геодезично
заснемане на терена. Към настоящия момент няма техническо задание за проектиране,
което да е представено в СО за преглед и съгласуване.
4. ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. „Христо Ботев“, район
„Слатина“.
Индикативна стойност на обекта: 2 500 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Има стар проект. Изготвя се задание за актуализация на проекта. Към
настоящия момент няма техническо задание за проектиране, което да е представено в
СО за преглед и съгласуване.
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5. Младост, терен на „Софийски имоти“ на бул. „Ал. Малинов“, обособяване на
терен за детска градина и проектиране, район „Младост“.
Брой нови групи - 10
Коментар: По възлагане от НАГ /02.03.2021 г./, от „ГИС София“ ЕООД на 02.04.2021 г.
е изготвено и изпратено на Главния архитект на СО мотивирано предложение за ПУПИПР за УПИ I-355 и УПИ III-353, 355 от кв. 24 за създаване на нови УПИ I - 355 - за
ДГ и УПИ III-283, 355 от кв. 24 и улици и ИПРЗ на нов УПИ I-355 – за ДГ по
действащия ПРЗ на м. „бул. Ал. Малинов“ кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А, одобрен с Решение
№ 356/10.07.2008 г. и Решение № 524/23.09.2010 г. на СОС, с отразено геодезическо
заснемане на терена.
На 27.04.2021 г. е издадена заповед на главния архитект на СО за допускане на
изменение на план-изменение на план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I 355 и УПИ III-353, 355 от кв. 24. На 05.05.2021 г. издадената заповед е изпратена на
района за съобщаване на заинтересованите лица.
6. Разширение на ДГ № 30 „Радецки“, ул. „Никола Габровски“ № 26, в УПИ II - за
детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр. София, район „Изгрев“.
Индикативна стойност на обекта: 3 700 000 лв.
Брой нови групи - 3
Коментар: За обекта има издадена виза за проектиране, която се съгласува с
експлоатационни дружества. Изготвено е задание за проектиране, което е прегледано
от СО. С писмо района ни уведомява, че обекта е в процедура по ЗОП за избор на
изпълнител на инженеринг, по 12 обособени позиции, със срок за подаване на оферти
15.07.2021 г.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект и реализация на проекта.
7. Надстрояване с един етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за две
градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 „Радост“, район
„Изгрев“.
Индикативна стойност на обекта: 1 920 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: За обекта има съгласувана виза за проектиране с всички експлоатационни
дружества. Изготвено е техническо задание, което е прегледано от СО. За обекта е
обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител на инженеринг, по 12 обособени
позиции, със срок за подаване на оферти 15.07.2021 г.
Предстои изготвяне на инвестиционен проект и реализация на проекта.
8. Нова ДГ за 4 яслени групи и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, кв.76,
м. „Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32“, район „Триадица“.
Индикативна стойност на обекта: 7 000 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: Има изготвено задание за проектиране. Проведена е обществена поръчка,
избран е изпълнител и е сключен Договор № РТР21-ДГ55-5/21.05.2021 г. с предмет
,,Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на обединено детско
заведение за осем групи в УПИ II, кв.76, м. „ж.к. Красно село - Стрелбище , урб.
бл.32“. Срокът на поръчката е 120 дни, считано от датата на получаване от
изпълнителя на необходимите изходни данни, удостоверено с протокол. Срокът за
изпълнение на СМР е 680 дни, считано от датата на подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Общата
стойност е съответно 6 916 200,00 лв. с ДДС. Цената за изработване на
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инвестиционния проект е 201 600,00 лв. с вкл. ДДС. Цената за упражняване на
авторски надзор по време на изпълнение на проекта е 23 400,00 лв с вкл. ДДС. Цената
за изпъление на строителството е 6 691 200,00 лв. с вкл. ДДС.
Предлагаме обектът да бъде преместен в Програмата в раздел „Ново
строителство с начало през 2021 г., за завършване през 2023 г.“ и данните за него
да се актуализират съгласно сключения договор.
9. Разширение на ДГ № 108 „Детско царство“, за 4 групи, в УПИ II - за ЦДГ, кв. 48,
м.„Дружба 1“, ул. „5048“ № 5, район „Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 3 300 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Стартирана е процедура по отчуждаване, възложено е на оценител
изготвяне на равностойно парично обезщетение, получени са на 29.06.2021 г. от
Агенция по вписванията справки за сключени сделки за период от 1 година. Предстои
изготвяне на оценка и публикуване на обявление през м. август.
11. Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. „Малинова долина“, район
„Студентски“.
Индикативна стойност на проекта: няма.
Брой нови групи - 15
Коментар: Открита е процедура за избор на изпълнител за инженеринг (проектиране,
строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и
оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура,
в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж. к. Малинова долина” по плана на гр. София, район
„Студентски“. Офертите са отворени, предстои избор на изпълнител.
Обща прогнозна стойност на обекта - 10 500 000 с ДДС, в т.ч. проектиране с
индикативна стойност 225 000 лв.
Предлагаме прогнозната стойност на обекта - 10 275 000 лв. да бъде добавена в
Програмата в Раздел „За строителство през 2022-2023 г.“
12. Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. „Бояна“, район
„Витоша“.
Индикативна стойност на обекта: 2 500 000 лв.
Брой нови групи - 3
Коментар: В процедура по нанасяне в кадастъра.
13. Надстрояване с един етаж на част от сграда за една градинска група и
преустройство на етаж за една яслена група в ДГ № 23 „Здраве“, ул. „Майор Юрий
Гагарин“ 14-16, район „Изгрев“.
Индикативна стойност на обекта: 1 110 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Изготвено е задание за проектиране. За обекта е обявена процедура по ЗОП
за избор на изпълнител на инженеринг, по 12 обособени позиции, със срок за подаване
на оферти 15.07.2021 г.
14. ДГ 109 „Зорница“ - разширение за 4 гр, ж.к. „Младост 1“, район „Младост“.
Индикативна стойност на обекта: 2 400 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Одобрена е експертна оценка за растителността, изготвено е геодезично
заснемане на имота, издадена е комбинирана скица, издадена е виза и се работи по
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изготвяне на задание за проектиране. Към настоящия момент няма изготвено
техническо задание за проектиране и не е представено в СО за преглед и съгласуване.
15. ДГ 75 - пристройка за две групи, в УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м.
ж.к.„Младост 1а“, район „Младост“.
Индикативна стойност на обекта: 1 100 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Започната е процедура по изменение на ПУП за транспортен достъп.
Изготвено е геодезично заснемане, изготвена е експертна оценка за растителността и
има Решение на СОС за растителността, внесен и приет е проект за изменение на
кадастралната карта на границите на имота. Има мотивирано предложение за виза.
Работи се по техническо задание за проектиране. Към настоящия момент няма
техническо задание за проектиране, което да е представено в СО за преглед и
съгласуване.
16. с. Мировяне, изграждане на нова детска градина в в УПИ III, кв. 45 за 4 групи,
район „Нови Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 2 300 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Изготвено и съгласувано е задание за проектиране. Районът подготовя
документация за обявяване на процедура по ЗОП за възлагане на поръчка за
инженеринг на обекта.
С реализацията на обекта се предвижда разкриване на 4 групи – 2 яслени и 2
градински.
Предлагаме данните за обекта да се актуализират в Програмата.
17. Нова ДГ за 4 групи, в УПИ I, кв. 80, кв. „Канала“, район „Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 3 500 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
18. Нова ДГ за 8 групи, кв. 9, кв. „Дружба“ 2, район „Искър“.
Индикативна стойност на обекта: 6 000 000 лв.
Брой нови групи - 8
Коментар: План в процедура по чл. 16 от ЗУТ.
19. Преустройство на клуб „Синия лъв“, ул. „Иван Вазов“ № 6, във филиал на детска
градина или ясла, район „Средец“.
Брой нови групи - 2
Коментар: Сградата е общинска, теренът - частен. В УПИ попада част от сграда на
МО за информационен център. Необходимо е изменение на регулацията, право на
преминаване.
20. Разширение за 1 група и физкултурен салон на ДГ 11 „Мики Маус“, ул. „Д-р. Ст.
Чомаков“ 1, ж. к. „Младост 1“, район „Младост“ .
Брой нови групи - 2
Коментар: Изпълнява се процедура по изменение на кадастралната карта. След
изграждане на пристройка за нов физкултурен салон и 1 нова група, съществуващият
салон ще се реконструира и ще се обособи за 1 група.
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21. „Горубляне“, общински терен за изграждане на нова детска градина, кв. 51,
м.„Горубляне“, район „Младост“.
Брой нови групи - 3
Коментар: Изпълнява се процедура по изменение на кадастралната карта.
22. ДГ 149 „Зорница“ - Разширение - нова сграда, в УПИ II - за поликлиника (двора на
ДКЦ IX), район „Сердика“.
Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Изпратено е предложение към НАГ за служебно изработване на ПУПИПРЗ.
23. ДГ № 45 „Алиса“ - разширение към съществуващата сграда, район „Сердика“.
Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Влязло в сила е кадастрално изменение, получени са нови кадастрални
скици, съгласно които се изработва ново предложение към НАГ за служебно изготвяне
на ПУП-ИПРЗ и ИПУР.
24. Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. „Славия“, район „Красно село“.
Брой нови групи - 5
Коментар: От района е пуснато искане за осигуряване на средства за проектиране на
обекта. По информация от телефонен разговор с района, е изготвена виза за
проектиране и са внесени за одобрение от СОС доклад с технико-икономическа оценка
на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително
намерение и обосновка за допускане на намалени отстояния, във връзка с чл. 26, ал. 6
от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкустват,а на МРРБ, които са одобрени от СОС с
Решение 360/24.06.2021 г. Към настоящия момент няма техническо задание за
проектиране, което да е представено в СО за преглед и съгласуване.
25. Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла №
69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“
№ 1, район „Студентски“.
Индикативна стойност на обекта: 1 500 000 лв.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстои района на проведе обществена поръчка за проектиране.
Раздел „Допълнителен списък - за строителство 2022-2023 г.“
1. Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. „Хр. Белчев“ № 36, във
филиал на детска ясла № 1, район „Средец“.
Брой нови групи – 2+1
Коментар: Районната администрация предвижда да премести в помещение в сграда, с
идентификатор 68134.105.239.1 на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 15 - бивш
филиал на детско заведение, служителите от „Социални дейности“ към района, които в
момента се помещават в сградата на ул. „Христо Белчев“ № 36, с цел
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административната сграда да бъде преустроена във филиал на детска ясла № 1. На
22.04.2021 г. районния кмет заяви намерение обекта да бъде финансиран за
проектиране през 2021 г., на стойност 36 000 лв.
Предлагаме обектът да бъде преместен от допълнителния списък в раздел
„Проектиране през 2021“ и изпълнение в нов раздел „Преустройство,
реконструкция, ремонт за разкриване на нови групи, за започване и завършване
през 2022 г.“. и на района да бъдат осигурени исканите средства.
2. Нова ДГ за 4 гр. УПИ I – за ОДЗ, кв. 137, м. „Зона Б-3“, ул. „Отец Паисий“ № 87 ,
район „Възраждане“ .
Индикативна стойност на обекта: 2 900 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
3. Разширение на ДГ 48 „Братя Грим“, ул. „Марин Д. Христов“ № 5, район
„Сердика“. Коментар: Има издадена Виза за проектиране. С Решение на СОС №
188/08.04.2021 г. се дава съгласие за прилагане за намалени отстояния за проектиране
и строителство на нов корпус с възможност за обособяване на 2 /две/ нови градински
групи, салон за спорт и адаптационна занималня – пристройка към съществуващата
сграда. Предстои заданието за проектиране да се представи в СО за преглед.
Подготвя се процедура за възлагане на процедура по ЗОП за инженеринг на обекта.
В момента групите в ДГ са 9 градински и 2 яслени.
Предлагаме обектът да бъде преместен от допълнителния списък в Раздел „За
строителство 2022-2023 г.“.
4. ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 97, м. „Орландовци-Малашевци“,
район „Сердика“.
Индикативна стойност на обекта: 2 500 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
5. Нова ДГ за 3 групи, кв. „Требич“, район „Надежда“.
Индикативна стойност на обекта: 2 200 000 лв.
Брой нови групи - 3
Коментар: Има изготвени работни проекти. Прогнозната стойност за изпълнение на
строително-монтажните работи към датата на завършване на проекта е в размер на 2
000 000 лв. Детската градина е предвидена за 3 групи - 1 яслена и 2 градински.
6. Нова детска ясла в с. Бистрица за 6 нови групи, район „Панчарево“.
Индикативна стойност на обекта: 10 505 000 лв.
Брой нови групи - 6
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
7. Изграждане на нова ДГ, в УПИ VII - за детска градина, кв. 26, ул. „Мургаш“ № 3,
м.„кв. Ботунец“, район „Кремиковци“.
Коментар: Изготвен е проект на сграда за детска градина на два етажа. Има издадено
РС № 99/10.12.2019 г. от гл. архитект на района.
Проектът предвижда разкриване на 6 групи – 5 градински и 1 яслена.
Индикативна стойност на обекта е 3 000 000 лв.
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Предлагаме данните за обекта (броят на групите) да се актуализират в
Програмата.
8. Нова детска ясла в с. Иваняне за 4 групи, район „Банкя“.
Индикативна стойност на обекта: 3 900 000 лв.
Брой нови групи - 4
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
9. ДГ 154 „Сбъдната мечта“, ул. „Слатинска“, разширение за 2 групи, район
„Слатина“.
Брой нови групи - 2
Коментар: Прави се промяна на регулацията, заради близка улица. Предстоят
предпроектни проучвания.
10. с. Чепинци, разширение на същестуващата сграда с 2 нови групи, район „Нови
Искър“.
Брой нови групи - 2
Коментар: Предстоят предпроектни проучвания.
Допълнително постъпили от райони предложения за включване на обекти в
програмата.
Предложение за включване в раздел „Преустройство, реконструкция и ремонт за
разкриване на нови групи - 2020 - 2021, завършващи през 2021 г.”
1. С писма № СОА20-ВК08-13399/16.10.2020 г., № СОА20-ВК08-7489(42)/ 18.12.2020г. и
№ СОА20-ВК08-13399(2)15.03.2021 г., от кмета на район „Подуяне“постъпи
информация, че районната администрация планира да реализира обект:
„Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ –
яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24,
УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „кв. Левски– Зона В“, СО
р-н „Подуяне“, гр. София.
Коментар: Сключен е договор за проектиране на стойност 5 940 лв. с ДДС (в т.ч.
проектиране - 4 500 лв. с ДДС и авторски надзор – 1 440 с ДДС). От района е
предоставено задание за проектиране и дейностите са одобрени за финансиране от
бюджета на СО с писмо № СОА20-ВК08-13399-(6)/21.04.2021 г. Предстои сключване
на договор за консултантска услуга за изготвяне на комплексен доклад за оценка на
съответствието на изготвения инвестиционен проект и упражняване на строителен
надзор. С писмо № СОА20-ВК08-13399-(7)/11.06.2021 г. от кмета на район „Подуяне“
е внесен доклад до Председателя на СОС, относно приемане на технико-икономическа
оценка, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4-6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015
г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и
изкуствата. С писмо № СОА20-ВК08-13399-(9)/08.07.2021 г. Гл. архитект на СО дава
положително становище за изготвената технико-икономическа оценка и подкрепя
инвестиционното намерение. Предстои одобрение и решение на СОС за приемане на
технико-икономическата оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени
отстояния. Необходимите средства за реализация на обекта, в т.ч. строителен надзор,
изпълнение на СМР, обзавеждане и оборудване на помещенията са в размер на
115 007,01 лв. с ДДС, съгласно писмо № СОА20-ВК08-13399-(8)/18.06.2021 г.
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Предлагаме обектът да бъде включен в Програмата в раздел „Преустройство,
реконструкция и ремонт за разкриване на нови групи - 2020 - 2021, завършващи
през 2021 г.”
2. С писма № СОА21-ВК08-8872/23.06.2021 г. и № СОА21-ВК08-8872(1)/13.07.2021 г., от
кмета на район „Подуяне“ постъпи информация, че районната администрация планира
да реализира обект: Преустройство на два самостоятелени обекта с
идентификатори 68134.619.33.1.46 и 68134.619.33.1.68, във филиал на детска
градина № 92 „Мечта“ за две яслени групи, УПИ I-за жил. стр., кв. 24, м. „Левскизона „В“, ж. к. „Левски – В“, бл. 17, СО р-н „Подуяне“, гр. София.
Коментар: Обектът се предвижда за изпълнение и завършване до края на 2021 г.
Предложението постъпва в СО с писмо № СОА21-ВК08-8872/23.06.2021 г., допълнено
с писмо № СОА21-ВК08-8872-(1)/13.07.2021г. от кмета на район „Подуяне“. Предстои
да бъдат изготвени технико-икономическа оценка за инвестиционното намерение,
съгласно чл. 26, ал. 4÷6 от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. на МРРБ за
проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в
областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, и
задание за проектиране на обекта. Необходимите средства за проектиране, изпълнение
на преустройството и на две детски площадки, оборудване и обзавеждане на
помещенията са в размер на 261 000 с ДДС. (217 500 лв. без ДДС).
Предлагаме обектът да бъде включен в Програмата в раздел „Преустройство,
реконструкция и ремонт за разкриване на нови групи - 2020 - 2021, завършващи
през 2021 г.“.
3. С писма № СОА20-ВК08-9748/31.07.2020 г., № СОА20-ВК08-9748(2)/17.02.2021 г.,
от кмета на район „Подуяне“, постъпи информация, че районната администрация
планира да реализира обект: „Детска, градина с четири градински и две яслени
групи“ в УПИ V - „за обединено детско заведение“, кв. 12, м. „Суха река - запад“,
поземлен имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне“ СО, гр. София”.
Коментар: Обектът се предвижда за изпълнение на инженеринг - проектиране и
строителство. Визата е съгласувана с експлоатационните дружества и са предоставени
изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура. Има съгласувано от дирекция „Строителство“ на СО техническо
задание за изготвяне на инвестиционен проект.
Индикативната стойност за инженеринг е 5 500 000 лв.
Очакван срок за завършване - м. септември 2023 г.
Предлагаме обектът да бъде включен в Програмата в раздел „Строителство през
2022–2023 г.”.
4. С писмо № СОА21-ВК08-5033/07.04.2021 г. и последващи писма, от кмета на район
„Изгрев“, постъпи информация, че районната администрация планира да реализира
обект:
Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. „Изток-Изток“, ПИ с
идентификатор 68134.802.619, ул „Вълко Радински“ № 5.
Коментар: С Решение № 524 от 12.11.2020 г. СОС дава съгласие СО да придобие от
Държавата безвъзмездно право на собственост върху имота - държавна собственост, с
цел изграждане на нова детска ясла.
С решение на МС от 31.03.2021 г., имотът е прехвърлен на СО. С писмо от 23.11.2020
г. от район „Изгрев“до НАГ е изпратено мотивирано предложение с молба за издаване
на виза за проучване и проектиране на ДЯ за 6 групи.
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За съществуващ опасен строеж районната администрация е стартирала процедура по
чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ и е съставен протокол от комисията, който е изпратен до
главния архитект на СО за издаване на заповед за премахване.
Предлагаме обектът да бъде включен в Програмата в раздел „Проектиране през
2021г.“ и в Раздел „Строителство през 2022 – 2023 г.“
5. С писма № СОА20-ВК08-10674/20.08.2020 г. и № СОА20-ВК66-8836(53)
22.04.2021г., от кмета на район „Средец“, постъпи информация, че районната
администрация планира да реализира обект: „Преустройство на триетажна сграда
на ул. „Христо Белчев“ № 36, във филиал на детска ясла № 1.
Индикативна стойност на проекта – 36 000 лв. с ДДС.
Обектът е включен в раздел „Допълнителен списък за строителство 2022-2023 г.“
Предлагаме обектът да бъде преместен от допълнителния списък в раздел
„Проектиране през 2021“ и изпълнение в нов раздел „Преустройство,
реконструкция, ремонт за разкриване на нови групи, за започване и завършване
през 2022 г.“. и на района да бъдат осигурени исканите средства.
6. С доклад № СОА21-ВК08-7862(2)/08.06.2021 г., от кмета на район „Възраждане“,
постъпи информация, че районната администрация планира да реализира обект:
Ремонт на помещение в ДГ 120 „Детство под липите“, ул. „Позитано“ № 125 и
ремонт на помещение в ДГ 194 „Милувка“, ул. „Овче поле“ № 123, за разкриване на
допълнителна група към всяка детска градина.
Индикативна стойност на обекта – 111 000 лв. с ДДС.
Помещенията по предназначение са обособени за градински групи, но до момента са
използвани за физкултурни салони.
Срок за приключване на ремонтните дейности края на 2021 г.
Предлагаме обектите да бъдат добавени към програмата в раздел
„Преустройство, реконструкция, ремонт за разкриване на нови групи 2020-2021,
завършващи през 2021 г.“. и на района да бъдат осигурени исканите средства.
7. С писмо № СОА21-ВК08-7277/21.05.2021 г. кмета на район „Панчарево“ представя
инвестиционно намерение/ искане за финансиране за „Инженеринг - проектиране,
изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация,
включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с
капацитет за четири групи (1 яслена и 3 градински) в с. Кокаляне на терена на
старото училище, УПИ XII (ПИ с идентификатор 37914.6843.725).
С писмо с рег. № СОА21-ВК08-7277-[1]/23.06.2021 г. на Направление „Обществено
строителство“, беше поискано становището на Направление „Култура, образование,
спорт и младежки дейности“ (КОСМД), относно необходимостта от изграждане на
детска градина за 1 яслена и 3 градински групи в с. Кокаляне.
С писмо № СОА21-ВК08-7277-[2]/11.07.2021 г. инвестиционното намерение на кмета
на района е подкрепено от Направление КОСМД.
Предлагаме обектът да бъде добавен към програмата за изпълнение в Раздел „За
строителство през 2022 – 2023 г.“
Информацията за напредъка на изпълнението на Програмата се предоставя
регулярно от районните кметове - възложители на обекти и от Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Направените предложения за промени на стойности на обекти и финансиране на
включените нови обекти са съобразени с наличния финансов ресурс, осигурен за
изпълнение на Програмата за 2021 година по бюджета на Столична община.

Уважаеми господин Герджиков,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Приложено представяме на Вашето внимание Актуализирана Програма за
строителство на детски градини 2021-2023 г. (Приложение № 1), в която са извършени
промени, съгласно нашите предложения за изменение и допълнение на приетата от СОС с
Решение № 528/12.11.2020 г. Програма.
Предлагаме Столичният общински съвет да приеме следното.

РЕШЕНИЕ:

I.

Дава съгласие приетата с Решение № 528 от 12.11.2020 г., по Протокол № 23, точка
11 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. Програма за
строителство на детски градини 2021-2023 г. да бъде актуализирана (изменена и
допълнена), съгласно направените предложения в настоящия доклад.

II.

Приема Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.Приложение № 1 – неразделна част от настоящото Решение;

III.

Дава съгласие осигуреният финансов ресурс за периода 2021-2023 г., за реализация
на приетата по т. II от настоящото Решение Актуализирана Програма за
строителство на детски градини 2021–2023 г. да се предоставя на бюджетите на
районните общински администрации, за изпълнение на обектите и дейностите,
включени в обхвата й, с изключение на обектите и дейностите, които е планирано
да се изпълняват по възлагане от Столична община;

IV.

От отговорните структури на Столична община да се извършва преглед на
напредъка и предложенията на приетата по т. II от настоящото Решение
Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021– 2023 г., през
месеци април, септември и декември, или най-малко два пъти годишно, за периода
на изпълнението й, съгласно приетата по т. II от Решение № 582 от 12.11.2020 г. на
СОС система за мониторинг за изпълнение на програмата и следните индикатори:
1. Брой обекти с издадено Разрешение за строеж;
2. Брой обекти с избран изпълнител;
3. Брой обекти с открита строителна площадка;
4. Брой завършени обекти, въведени в експлоатация;
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5. Общо разплатени средства;
6. Брой места, генерирани за класиране в ИСОДЗ и ПГУ;
7. Брой изготвени и приети проекти;
8. Брой проведени отчуждителни процедури.
Приложения:

FINAL_Proekt_Resh
FINAL Za SOS
Aktualizirana programa
enie_SOS_Akt.progr.str
DG - 16-07-2021-.doc
str DG 2021-2023-21-07-2021.xlsx

New folder.rar

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ОС"

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ФЗ"

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "КОСМД"
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска“ № 33, телефон: 02/904 1471, факс: 02/904 1371, www.sofia.bg

X
ИЗХ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КОПИЕ:
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Към № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г.

ДОКЛАД
От д-р инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община,
Направление „Обществено строителство“,
Относно: Коригирано приложение и Проекто-решение към доклад № СОА20-ВК66-8836(127)/09.08.2021 г. - предложение за приемане на Решение за актуализация (изменение и
допълнение) на приетата от Столичен общински съвет с Решение № 528/12.11.2020 г.
Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С доклад с рег. № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г. съвместно с г-н Дончо
Барбалов и г-н Мирослав Боршош – заместник-кметове на Столична община
Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирано файлово приложение.

представихме на вниманието Ви отчет за изпълнението на обектите/дейностите, включени
в Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г., приета с Решение № 528/
12.11.2020 г. от Столичен общински съвет. В отчета се съдържа кратка информация за
етапа на готовност на всеки един от обектите по Програмата и предложения за нейното
изменение и допълнение, съобразно степента на напредък на заложените дейности, както
и включване на нови обекти, за които са постъпили инвестиционни намерения от
районните администрации на Столична община. В приложение към доклада е представена
Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г., изготвена
съгласно направените предложения за изменение и допълнение.
С настоящия доклад, Ви информирам, че за единият от обектите, който
предложихме за включване в Програмата – „Преустройство на два самостоятелени
обекти с идентификатор 68134.619.33.1.46 и 68134.619.33.1.68, във филиал на детска
градина № 92 „Мечта“ за една градинска група, УПИ I-за жил. стр., кв.24, м."Левски Зона "В", ж.к. "Левски - В", бл. 17, СО р-н „Подуяне“, гр. София“, с прогнозна стойност –
261 000 лв. получихме писмо от районния кмет, че след направена консултация с
проектанти и с органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за
обекти по Закона за храните и обекти с обществено предназначение, по смисъла на § 1, т.
9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 9 се
установява, че местоположението не е удачно и района прекратява процедурата за
преустройване и смяна на предназначените на двата обекта (писмо с рег. № СОА21-ВК088872-[3]17.08.2021 г.).
Във връзка с гореизложеното, моля при разглеждането на доклад с рег. № СОА20ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г., направеното предложение за включване на горецитирания
обект в Програмата (стр. 28, обект № 2), да не бъде вземано предвид.

Уважаеми господин Герджиков,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Представената с доклад № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г. Актуализирана
Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. е коригирана, като
горецитирания обект /№ 6 от Раздел „Преустройство, реконструкция и ремонт за
разкриване на нови групи - 2020 - 2021 г., завършващи през 2021 г.“/ е изключен от нея, и
с настоящия доклад я представям на вниманието Ви, с молба да бъде разглеждана от
Съвета, като приложение към доклад № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г. В тази
връзка е изменен и проекта на Решение /в т. I/. В останалата част остава непроменено.
Предлагам, Столичният общински съвет да приеме следното.

РЕШЕНИЕ:
I.

Дава съгласие приетата с Решение № 582 от 12.11.2020 г., по Протокол № 23, точка
11 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г. Програма за
строителство на детски градини 2021-2023 г. да бъде актуализирана (изменена и
допълнена), съгласно направените предложения в доклад с рег. № СОА20-ВК668836-(127)/09.08.2021 г. и коригирано приложение съгласно доклад с рег. №
………. /настоящия доклад/.

II.

Приема Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.Приложение № 1 – неразделна част от настоящото Решение;
Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирано файлово приложение.

III.

Дава съгласие осигуреният финансов ресурс за периода 2021-2023 г., за реализация
на приетата по т. II от Решението Актуализирана Програма за строителство на
детски градини 2021–2023 г. да се предоставя на бюджетите на районните
общински администрации, за изпълнение на обектите и дейностите, включени в
обхвата й, с изключение на обектите и дейностите, които е планирано да се
изпълняват по възлагане от Столична община;

IV.

От отговорните структури на Столична община да се извършва преглед на
напредъка и предложенията на приетата по т. II от настоящото Решение
Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021– 2023 г., през
месеци април, септември и декември, или най-малко два пъти годишно, за периода
на изпълнението й, съгласно приетата по т. II от Решение № 582 от 12.11.2020 г. на
СОС система за мониторинг за изпълнение на програмата и следните индикатори:
1. Брой обекти с издадено Разрешение за строеж;
2. Брой обекти с избран изпълнител;
3. Брой обекти с открита строителна площадка;
4. Брой завършени обекти, въведени в експлоатация;
5. Общо разплатени средства;
6. Брой места, генерирани за класиране в ИСОДЗ и ПГУ;
7. Брой изготвени и приети проекти;
8. Брой проведени отчуждителни процедури.

Приложения:

FINAL 2 Za SOS
Adobe Acrobat
Adobe Acrobat
Aktualizirana programa str
Document
DG 2021-2023-21-07-2021.xlsx
Document

2_Proekt_Reshenie_
SOS_Akt.progr.str DG-1.doc

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТ...

Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирано файлово приложение.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от

за 20

година

За приемане на Актуализирана Програма за строителство на детски градини
2021 - 2023 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
I.

Дава съгласие приетата с Решение № 528 от 12.11.2020 г., по Протокол № 23,
точка 11 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-8836/23.10.2020 г.
Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. да бъде
актуализирана (изменена и допълнена), съгласно направените предложения в
доклад с рег. № СОА20-ВК66-8836-(127)/09.08.2021 г. и коригирано
приложение съгласно доклад с рег. № …………………….……………….2021 г.

II.

Приема Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021 –
2023 г. - Приложение № 1 – неразделна част от настоящото Решение;

III.

Дава съгласие осигуреният финансов ресурс за периода 2021-2023 г., за
реализация на приетата по т. II от Решението Актуализирана Програма за
строителство на детски градини 2021–2023 г. да се предоставя на бюджетите
на районните общински администрации, за изпълнение на обектите и
стр. 1

дейностите, включени в обхвата й, с изключение на обектите и дейностите,
които е планирано да се изпълняват по възлагане от Столична община;
IV.

От отговорните структури на Столична община да се извършва преглед на
напредъка и предложенията на приетата по т. II от настоящото Решение
Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021– 2023 г.,
през месеци април, септември и декември, или най-малко два пъти годишно,
за периода на изпълнението й, съгласно приетата по т. II от Решение № 528 от
12.11.2020 г. на СОС система за мониторинг за изпълнение на програмата и
следните индикатори:
1. Брой обекти с издадено Разрешение за строеж;
2. Брой обекти с избран изпълнител;
3. Брой обекти с открита строителна площадка;
4. Брой завършени обекти, въведени в експлоатация;
5. Общо разплатени средства;
6. Брой места, генерирани за класиране в ИСОДЗ и ПГУ;
7. Брой изготвени и приети проекти;
8. Брой проведени отчуждителни процедури.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2021 г., Протокол №
, точка
от дневния ред, по
доклад №
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

/Елен Герджиков/

X
Началник на отдел "Правна координация"

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021-2023 Г.
ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

"Лозенец"

6

6

3 000 000

"Овча купел"

6

6

5 110 575

"Подуяне"

10

2

2 900 000

"Люлин"

6

3

3 600 000

"Студентски"

12

5

4 200 000

Изграждане на нова сграда на ДГ за 8 групи, кв. 40,
м. „Манастирски ливади - изток”.

"Триадица"

8

8

6 300 000

7 35 ясла – "Триадица" – пристройка за 4 нови групи

"Триадица"

8

4

3 200 000

8 31 ясла – "Красно село" – за 2 нови групи

"Красно село"

6

2

2 700 000

9 Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“.

"Кремиковци"

2

2

2 000 000

"Триадица"

2

2

360 000

"Банкя"

3

3

400 000

№:

ОБЕКТ:

РАЙОН:

НОВО СТРОИТЕЛСТВО 2020-2021 г., ЗАВЪРШВА ПРЕЗ 2021 Г.

*

1 Изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи, кв. 35, м. "Кръстова вада".
2 Нова ДГ за 6 групи, кв. 109, м. "Кв. Овча купел 1".
ДГ 20 "Жасминов парк" - преустройство, реконструкция и надстройка
3 на основната сграда и изграждане на пристройка - разширение за общо
8 групи.
4

ДГ 197 "Китна градина"- изграждане на детска градина за шест групи,
УПИ IV-за ДГ, кв. 6, м. "Кв. Филиповци"

ДГ 16 "Приказен свят" - разширение за 4 групи; реконструкция на
5 съществуващата етернитова сграда; основен ремонт на дворна
инфраструктура.
6

ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
НОВИ ГРУПИ - 2020 - 2021 Г., ЗАВЪРШВАЩИ ПРЕЗ 2021 Г.
1

Преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи, филиал на ДГ, ул.
"Боянски водопад", зад бл. 238, ж.к. "Гоце Делчев"

78 СУ - Преустройство на част от първи етаж от корпус "Б" - за
2 разширение на филиал към ДГ № 25 "Изворче" с 3 групи и 3 бр. детски
площадки, гр. Банкя

*

3

ДГ 138 "Приятели"– преустройство на същестуваща сграда, (стара кухня
в помещения за 1 яслена група)

"Връбница"

9

1

390 000

4

Ремонт на помещения за 6 групи, които са използвани за градински
през 2019-2021 г.

"Илинден"

6

6

600 000
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№:

ОБЕКТ:

Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91
„Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с
5 идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж
и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“,
гр. София.

РАЙОН:

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

"Подуяне"

1

1

120 940

6

Ремонт на помещания в ДГ 120 "Детство под липите" за разкриване на
допълнителна група, вкл. детска площадка.

"Възраждане"

1

51 100

7

Ремонт на помещания в ДГ 194 "Милувка" за разкриване на
допълнителна група, вкл. детска площадка.

"Възраждане"

1

59 300

НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2020 Г. И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ
2022 Г.

*

1

ДГ № 119 "Детска планета"- разширение за 3 групи, административна
част и обновяване на старата сграда.

"Възраждане"

15

3

2 900 000

2

Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32,
м. „Горна баня“.

"Овча купел"

6

6

6 000 000

3

Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“,
ул. "Ал. Пушкин" № 2

"Витоша"

5

2

3 100 000

НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021, ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

*

Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и
1 реконструкция на сграда в УПИ IV, кв. 48, м. „ж.к. Люлин – 3 м.р.“ и
възстановяване на основното й предназначение за детска градина“

"Люлин"

10

10

3 050 000

Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и
реконструкция на сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „Ж.к. Люлин
2
– 6 м.р.“ и възстановяване на основното й предназначение за детска
градина

"Люлин"

10

10

3 050 000

"Красно село"

18

4

3 500 000

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор,
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и
4 обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири
групи в с. Бистрица -УIIИ I - от кв. 57 по действащият регулационен план
на с. Бистрица, район "Панчарево".

"Панчарево"

4

4

3 050 000

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор,
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и
обзавеждане за реконструкция и довършителни работи на пристройка
5
към целодневна детска градина с допълнителен капацитет за две
яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене -УПИ X, ПИ с
идентификатор 35239.6107.3031 - от кв. 61 ...”, с. Казичене.

"Панчарево"

4

2

1 135 000

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор,
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и
обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири
6
групи и една яслена група в с. Железница - УПИ ΧΙ – от кв. 34 по
действащият регулационен план на
с. Железница, район "Панчарево".

"Панчарево"

5

5

4 100 000

3 ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова" - разширение за 4 групи.
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РАЙОН:

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

"Искър"

14

4

3 550 000

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за
основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда на детска
8 градина № 104 „Моят свят” и изграждане на пристройка на три етажа в
УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134
.403.160), кв. 522, м. "ГГЦ Зона Г-14“.

"Оборище"

14

3

3 000 000

9

ДГ 24 "Надежда"- изграждане на нова сграда за 6 групи, филиал, м.
"Надежда 3 част"

"Надежда"

16

6

6 600 000

10

ДГ 176 "Зорница" - пристройка за 2 групи, физкултурен салон, здравен
кабинет, изолационна и кухня, с. Мрамор

"Връбница"

9

2

2 000 000

11

Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше
ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. "Младост 1"

"Младост"

6

6

1 333 000

12

21 СДЯ – "Триадица" – разширение и реконструкция с разкриване на 2
нови групи

"Триадица"

6

2

2 900 000

13

23 СДЯ – "Лозенец"- разширение и реконструкция с разкриване на 2
нови групи

"Лозенец"

6

2

3 100 000

14 45 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи

"Лозенец"

6

2

3 350 000

15 46 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи

"Лозенец"

6

2

3 110 000

"Люлин"

10

4

5 100 000

17 51 СДЯ – "Красна поляна" – разширение за 2 групи

"Красна поляна"

6

2

2 200 000

18 Нова ДГ за 8 групи, УПИ IV - за ДГ, кв. 54, м. "Разсадника - Бежанци"

"Красна поляна"

8

8

5 930 000

19 ДГ за 7 групи, УПИ I, кв. 15, м. "Карпузица"

"Витоша"

7

7

4 000 000

20 ДГ 193 - разширение за 3 групи

"Лозенец"

6

3

2 800 000

21 ДГ 192 - разширение за 2 групи

"Лозенец"

7

2

2 200 000

22 ДГ 141 - разширение за 2 групи

"Лозенец"

7

2

2 200 000

"Витоша"

4

4

3 500 000

2

30 000

№:

7

ОБЕКТ:
ДГ № 88, разширение за 4 групи и обновяване на съществуващата
сграда, УПИ V - за ОДЗ, кв. 16 а, м. "Дружба 2-II част"

16 41 СДЯ – "Люлин" – разширение за 4 нови групи

23

Нова сграда за 2 яслени и 2 градински групи, в УПИ IV - за ОДЗ - 144, кв.
228, м. "Павлово-Бъкстон" по плана на гр. София

24 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи

"Слатина"

Разширение на 81 детска градина "Лилия" с 6 нови групи и физкултурен
25 салон, като същестуващата градина е за 10 групи - 8 градински и 2
яслени.

"Възраждане"

16

6

5 200 000

26

ДГ 9 "Пламъче" - надстройка и пристройка (за кухненски блок) на
съществуваща сграда, кв. "Суходол", за 3 групи

"Овча купел"

8

3

1 900 000

27

Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена
изостаналост "Дом дъга", за 7 групи

"Овча купел"

7

7

4 900 000

28

Разширение на ДГ 118 с 3 нови групи и физкулурен салон на
същестуващия терен

"Сердика"

7

3

1 848 000
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№:

ОБЕКТ:

РАЙОН:

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

НОВО СТРОИТЕЛСТВО/РАЗШИРЕНИЕ С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021 Г.,
ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.

*

ДГ 177 "Лютиче" - разширение за 4 групи и физкултурен салон,
1 преустройство и ремонтни дейности на съществуващата сграда на
ул."Витиня" № 100.

"Подуяне"

10

4

3 800 000

"Триадица"

8

8

7 000 000

"Витоша"

5

5

84 000

"Слатина"

8

8

150 000

3 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи

"Слатина"

6

2

30 000

4 ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи

"Слатина"

10

2

30 000

5 ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"

"Слатина"

4

4

65 000

6

Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов",
обособяване на терен за детска градина

"Младост"

12

12

180 000

7

Разширение на ДГ 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“

"Изгрев"

11

3

50 000

"Изгрев"

10

2

30 000

"Искър"

11

4

60 000

"Витоша"

3

3

50 000

"Изгрев"

7

2

30 000

"Студентски"

15

15

225 000

"Младост"

13

4

60 000

"Младост"

10

2

33 000

15 Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"

"Красно село"

5

5

84 000

16 Нова детска градина в с. Мировяне, УПИ III, кв. 45, за 4 групи

"Нови Искър"

4

4

60 000

2

Нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат,
кв. 76, м. "Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32"

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.

*

Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в
1 чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на
гр. София
2

Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски Слатина"

Надстрояване с 1 етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за 2
8 градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49
"Радост".
9

Разширение на ДГ 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв.
48, м. "Дружба 1", ул. "5048" № 5

10

Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" по
плана на гр. София

Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и
11 преустройство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 "Здраве",
ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.
12

Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова
долина"

13 ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"
14

ДГ 75 - пристройка за 2 групи, УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2,
м. "Ж.к. Младост 1а"

17

Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за
детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1

"Изгрев"

15

15

220 000

18

Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор
68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5

"Изгрев"

6

6

336 000
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РАЙОН:

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

"Студентски"

2

2

40 000

"Средец"

3

3

36 000

"Подуяне"

1

1

5 940

"Лозенец"

6

6

1 800 000

"Манастирски ливади - запад" - кв. 53, терен отреден за училище и
детска градина

"Витоша"

8

8

4 400 000

Обособяване на терен за нова детска градина в двора на училището за
3 глухонеми деца след отчуждаване на два реституирани терена, ул.
"Ген. Ст. Тошев"

"Витоша"

6

6

1 050 000

4 "Манастирски ливади - изток", кв. 77 - терен отреден за детска градина

"Триадица"

6

6

1 100 000

5 Детска градина в УПИ I-за ОДЗ, кв. 38 а, м. „Ж.к. Обеля 1“

"Връбница"

8

8

1 500 000

№:

ОБЕКТ:

Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска
19 Ясла № 69 за създаване на нови две групи,
ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1
20

Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36,
във филиал на детска ясла № 1

Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91
„Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с
21
идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж
и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“, град София.

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.

*

1 УПИ I за училище и спорт, кв. 74, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"
2

6

Разширение за 6 групи, на ДГ № 108 "Детско царство" - филиал, УПИ I за ОДЗ, кв. 39, м. "Ж.к. Дружба 1 - I и II ч"

"Искър"

6

6

3 800 000

7

Нова ДГ за 10 групи, в УПИ II - за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м.
"Ж.к. Дружба 2 - II ч"

"Искър"

10

10

7 500 000

15

15

8 300 000

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ
1

*

Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за
детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1

"Изгрев"

2 "Витоша ВЕЦ Симеоново", терен на Драгалевския манастир

"Лозенец"

3

"Манастирски ливади - изток", кв. 36, ул. "Флора", терен на
Драгалевския манастир, за нова детска градина и училище

"Триадица"

4

"Манастирски ливади - изток", кв. 51, с план по чл. 16 ще обособим
терен за училище и детска градина

"Триадица"

5

"Кръстова вада", изработванена план по чл. 16 и обособяване на
терен. (Теренът е между Мол Парайдайз и СОП)

"Триадица"

6 "Кръстова вада", кв. 90, по план за училище

"Лозенец"

7 "Малинова долина", кв. 61, от плана по чл. 16

"Студентски"

8 "Малинова долина", кв. 63, от плана по чл. 16

"Студентски"

9 "Овча купел", кв. 23 а, обособяване на терен за нова детска градина

"Овча купел"
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№:

ОБЕКТ:

РАЙОН:

ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
НОВИ ГРУПИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

*

1

Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36,
във филиал на детска ясла № 1

"Средец"

3

3

2

Преустройство на ДГ № 65 в "Слатина", общностен център със
създаване на 2 нови групи.

"Слатина"

5

2

500 000

"Витоша"

5

5

3 500 000

"Слатина"

8

8

ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.

*

Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в
1 чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на град
София
2

Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски Слатина".

3 ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи

"Слатина"

2

4 ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи

"Слатина"

2

5 ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"

"Слатина"

Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов",
обособяване на терен за детска градина и проектиране

"Младост"

6

Разширение на ДГ № 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в
7 УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр.
София

"Изгрев"

Надстрояване с един етаж на част от съществуваща двуетажна сграда
8 за две градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49
"Радост".
9

Разширение на ДГ № 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ,
кв. 48, м. Дружба 1, ул. "5048" № 5

10

Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова
долина"

4

4

2 500 000

10

11

3

3 700 000

"Изгрев"

2

1 920 000

"Искър"

4

3 300 000

"Студентски"

15

15

10 275 000

11 Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна"

"Витоша"

3

3

2 500 000

Надстрояване с един етаж на част от сграда за една градинска група и
12 преустройство на етаж за една яслена група в ДГ № 23 "Здраве", ул.
"Майор Ю. Гагарин" 14-16.

"Изгрев"

2

1 110 000

13 ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"

"Младост"

13

4

2 400 000

14

ДГ 75 - пристройка за две групи, в УПИ VI-161 - за детско заведение, кв.
2, м. "Ж.к. "Младост 1а"

"Младост"

10

2

1 100 000

15

с. Мировяне, изграждане на нова детска градина в в УПИ III, кв. 45, за
4 групи

"Нови Искър"

4

4

2 300 000

16 Нова ДГ за 4 групи, в УПИ I, кв. 80, кв. "Канала"

"Искър"

4

4

3 500 000

17 Нова ДГ за 8 групи, кв. 9, кв. "Дружба 2"

"Искър"

8

8

6 000 000

"Средец"

2

2

18

Преустройство на клуб "Синия лъв", ул. "Иван Вазов" № 6, във филиал
на детска градина или ясла
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№:

ОБЕКТ:

РАЙОН:

ОБЩО
ГРУПИ:

НОВИ
ГРУПИ:

9+1

2

19

Разширение за 1 група и физкултурен салон на ДГ 11 "Мики Маус", ул.
"Д-р. Ст. Чомаков"1, ж.к. "Младост 1"

"Младост"

20

"Горубляне", общински терен за изграждане на нова детска градина,
кв. 51, м. Горубляне

"Младост"

21

ДГ 149 "Зорница" - Разширение нова сграда, в УПИ II - за поликлиника
(двора на ДКЦ IX)

"Сердика"

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ:
(лв. с ДДС)

3
11

4

2 200 000

4

2 200 000

22 ДГ № 45 "Алиса" - разширение към съществуващата сграда

"Сердика"

23 Разширение на ДГ 48 "Братя Грим", ул. "Марин Д. Христов" № 5

"Сердика"

13

2

24 Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"

"Красно село"

5

5

Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска
25 Ясла № 69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град“, ул.
„Йордан Йосифов“ № 1

"Студентски"

2

2

1 500 000

Детска, градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V - „за
26 обединено детско заведение“, кв. 12, м. „Суха река - запад“, поземлен
имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне“ СО, гр. София

"Подуяне"

6

6

5 500 000

"Изгрев"

6

6

3 900 000

"Панчарево"

4

4

"Възраждане"

4

4

2 900 000

"Сердика"

4

4

2 500 000

"Надежда"

3

3

2 200 000

"Панчарево"

6

6

10 505 000

"Кремиковци"

6

6

3 000 000

"Банкя"

4

4

3 900 000

27

Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор
68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор,
изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и
28 обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири
групи (1 яслена и 3 градински) в с. Кокаляне на терена на старото
училище, УПИ XII (ПИ с идентификатор 37914.6843.725)

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК - ЗА СТРОИТЕЛСТВО 2022-2023 Г.

*

Нова ДГ за 4 групи УПИ I – за ОДЗ, кв. 137, м. "Зона Б-3", ул. "Отец
Паисий" № 87
ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 97, м. "Орландовци2
Малашевци"
1

3

Нова ДГ за 3 групи, кв. "Требич".

4 Нова детска ясла в с. Бистрица за 6 нови групи
5

Изграждане на нова ДГ за 6 групи, в УПИ VII - за ДГ, кв. 26, м. "кв.
Ботунец"ул. "Мургаш" № 3,

6 Нова детска ясла в с. Иваняне за 4 групи
7 ДГ 154 "Сбъдната мечта", ул. "Слатинска", разширение за 2 групи

"Слатина"

2

8 с. Чепинци, разширение на същестуващата сграда с 2 нови групи

"Нови Искър"

2
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