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дирекция „Европейски програми и проекти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
1. Продължи реализацията на Инвестиционната програма на Столична община, в
процес на оценка е проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и
детски градини на територията на Столична община“:
 Строителство на нова сграда към ЦДГ № 53 „Света Троица” в район „Илинден”
 Реконструкция на сграда на бивше военно окръжие в двора на 43 ОУ „Христо
Смирненски” в район „Илинден”
 Разширение на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” в район „Средец”
 Цялостна модернизация на 13 сгради на училища и 10 детски градини:
o район „Красна поляна” – 123 СУ „Стефан Стамболов” (бивше 123 СОУ); 57
Спортно Училище “Св. Наум Охридски” (бивше 57 СОУ) и 147 ОУ (в 1 сграда);
o район „Надежда” – ДГ № 115 „Осми март” (бивше ОДЗ № 115); филиал на ДГ №
115 „Осми март“ (бивша ЦДГ № 152 „Връбница”); ДГ № 15 „Чучулига” (бивше
ОДЗ № 15); ДГ № 27 „Детска китка” (бивше ОДЗ № 27); ДГ № 90 „Веса
Паспалеева” (бивше ОДЗ № 90) – сграда 1; ДГ № 90 „Веса Паспалеева” (бивше
ОДЗ № 90) – сграда 2; ДГ № 170 „Пчелица” (бившe ОДЗ № 170); 15 СУ „Адам
Мицкевич” (бивше 15 СОУ); 16 ОУ „Райко Жинзифов”; 54 СУ „Св. Иван
Рилски” (бивше 54 СОУ); 102 ОУ „Панайот Волов”; 101 СУ „Бачо Киро” (бивше
101 СОУ);
o район „Връбница” – ДГ № 42 „Чайка” (бивше ОДЗ № 42); 62 ОУ „Христо Ботев”;
70 ОУ „Св. Климент Охридски”; 140 СУ „Иван Богоров” (бивше 140 СОУ);
o район „Илинден” – ДГ № 51 „Щурче” (бивше ОДЗ № 51); ДГ № 179 „Синчец”
(бивше ОДЗ № 179); 33 Езикова гимназия „Света София“ (бивш филиал на Втора
АЕГ „Томас Джеферсън”); 3 СУ „Марин Дринов” (бивше 3 СОУ); 113 СУ „Сава
Филаретов” (бивше 113 СОУ).
2. Изпълнява се проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по
хранително -вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, район Илинден - обновяване
на сградата на училището, създаване на пряк достъп на хора в неравностойно положение,
изцяло ново и модерно обзавеждане на учебните стаи, както и оборудване на лаборатория
по професии.
3. Изпълнява се проект „Техническа помощ за Столична община“ - създаване на
необходимите предпоставки за успешно изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София, като очакваните резултати от неговото
изпълнение са пълноценно функциониране на Междинното звено, осигурено управление

на ИП на СО и успешно проведени оценителни процедури за проектни предложения по
Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
В етап на реализация е проект „Подготовка на регионално прединвестиционно
проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ основната цел на проекта е разработването на регионално прединвестиционно проучване
(РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община, с
което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за
обособената територия на СО. В рамките на РПИП ще се анализират техническите и
икономическите нужди от инвестиции и ще се предложат технико-икономически
ефективни решения, в т.ч. изготвяне на формуляр за кандидатстване за европейско
финансиране и идейни проекти за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея
съоръжения.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
В етап на реализация е проект „Осигуряване ефективното функциониране на
Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ
в България“ - ОИЦ-София функционира на принципа „едно гише“ и предоставя на
гражданите информационни и логистични услуги за възможностите за финансиране от
Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.
НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД (НДЕФ)
Продължи кандидатстването с проектни предложения за финансиране на мерки за
енергийна ефективност в общински училища на територията на СО.
• 2 приключени проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност: 44 СОУ
„Неофит Бозвели”, район „Подуяне” и 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, район „Люлин;
• 4 проекта за енергийната ефективност са в напреднал етап на кандидатстване и
одобрение: 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, район „Витоша”, 86 ОУ „Св. Климент
Охридски”, район „Витоша”, 142 ОУ „Веселин Ханчев”, район „Красно село” и 34 ОУ
„Стою Шишков“, район „Красно село“;
• 9 проекта за енергийната ефективност в етап на подготовка и очакване на покана
за кандидатстване: 11 ОУ, район „Изгрев”, 73 СОУ (уч. корпус, голям и малък физ. салон),
район „Триадица”, 79 СОУ „Индира Ганди“, район „Люлин“, 22 СОУ, „Г.С. Раковски“, р-н
„Триадица“, 164 ПИЕГ/129 ОУ „Антим I”, район „Оборище“, 35 СОУ „Добри Войников”,
район „Лозенец“, 55 СУ “Петко Каравелов”, район „Студентски“, 67 ОУ „Васил Друмев”,
район „Възраждане“, 76 ОУ „Уилям Сароян”, район „Възраждане“.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА (ПУДООС)
• Приключи изпълнението на проект „Изграждане на водопроводна мрежа на кв.
„Горна баня“- 1-ви етап и канализационна мрежа на кв.“Горна баня“-1-ви етап, подетап I A
• Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект
„Изграждане на водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“-Подетап I Б“
• В процес на оценка са 4 проекта:
- „Изграждане на ВиК мрежи на м.Сливница, район Люлин“;
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- „Изграждане на Главен канализационен клон I по ул."Сребърна" и ул."Никола
Крушкин- Чолака" в участъка от бул."Гоце Делчев" до преливна шахта № 1, местност
"Кръстова вада-запад", район Триадица“;
- Изграждане на водопроводна мрежа на кв. „Горна баня“ - 1-ви етап Подетап I В,
район Овча купел;
- „Изграждане на водопроводна мрежа на кв. „Овча купел-стара част“ подетап I A“
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
• Приключи изпълнението на 3 проекта:
- „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска
градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за
лица с ментални увреждания „Света Марина” - гр. София на територията на Столична
община”;
- „Античната история на София, културно-историческо наследство достъпно за
всички“;
- „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата
памет”;
ОБЩНОСТНИ ПРОГРАМИ
СЪТРУДНИЧЕСТВО
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• В процес на изпълнение са 9 проекта:
- Проект „Развитие на предприемаческите умения и иноваторското мислене на
младежите“ (NewGenerationSkills);
- Проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ IMPACT on ESL (1-ва фаза) и Stay Tuned (2-ра фаза);
- „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“
(Ambient Air Internet of Things - AIRTHINGS);
- „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating
citizens participation to recycle processes – Benefit As you Save - BAS);
- „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ (Increasing the
touristic attractivness of Sofia and Nis);
- Проект Smarter together - „Обединени градове за интелигентен растеж“;
- Проект „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“
(CircE);
- Проект „Creative Spirits - „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в
градовете“ - 1-ва фаза и 2-ра фаза
- „Walk the Global Walk” - глобално образование, кампании и застъпничество по
проекти
• В процес на оценка са 7 проекта:
- AGORA - Подобряване на иновативните възможности за възстановяване на
местните райони;
- SUBE - Smart Urban Industry in the Danube Region;
- „Наследството като инструмент за развитие на градските общности"
- „Конкурентоспособност на МСП чрез обществени поръчки за иновативни
решения"
- „Transport and Mobility-as-a-Service for low-carbon solutions (TransMaaS)“ –
„Мобилни решения за нисковъглероден градски транспорт“
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- URBINAT„Регенерация и интеграция на непривлекателни райони чрез прилагане
на социални и екологични решения, базирани на природата, в градовете “ / „Regeneration
and integration of deprived districts through healthy corridors as drivers for the co-creation of
social and environmental nature based solutions in cities“
- EDGE - проект за демонстриране на нови форми на иновации и социално
сътрудничество; идентифициране на нови модели за гражданско участие;
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