КАКВО СЕ СЛУЧИ
П Р Е З 2 0 2 1 г.

Измина втората година от мандата ми като кмет на район „Изгрев“. През 2021 година
мой основен приоритет остана борбата с презастрояването. От встъпването ми в
длъжност досега съм издал само три разрешения за строеж и то на частни къщи.
Разрешителните за строеж в нашия район са намалели с 85 на сто. Големият проблем
на „Изгрев“ идва от реституираните имоти в междублокови пространства. Време е
Столична голяма община да реши този въпрос кардинално, районната администрация
и гражданите няма да има силите да се справят сами с проблема. Аз съм готов да
помагам по всякакъв начин за намиране на решение!

Д-р Делян Георгиев, кмет

ЗА ДА ЧУЕМ
ГРАЖДАНИТЕ!
През 2021 година като кмет на района поисках
от Столичния общински съвет да проведем
местен референдум. Двата въпроса, на които
предложих жителите на района да отговарят
бяха дали да се наложи мораториум на
строителството в зелени площи и дали са
съгласни да се въведе зона за платено
паркиране.
Общинските съветници от ГЕРБ-СДС и ВМРО
спряха идеята.

ИНФРАСТРУКТУРА
За 2021 година са асфалтирани 6 525
квадратни метра улици. Ремонтираните
тротоари са 1070 квадратни метра.
Благодарение на усилията на районната
администрация бяха ремонтирани
подходът пред бл. 57 в Дианабад, както
и пред блокове 33, 34 и 35 в „Изток“.

ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
През 2021 г. най-нуждаещите се жители на
района всеки делничен ден получаваха топла
храна в дома си безплатно.
„Изгрев“ ще изпълнява проекта за топъл обяд
поне
до 30.06.2022 г. Район „Изгрев“
предоставя и патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания вече за втора
поредна година. Определеният за район
„Изгрев“ брой потребители е 46, като до
момента в програмата са записани 33-ма
жители на района.

ГРИЖА ЗА
НАЙ-МАЛКИТЕ
Извършени бяха ремонти и подобрения в
детските заведения за близо 1 300 000 лева.
Завърши основният ремонт и разширение на
30 ДГ „Радецки“.
Детската градина получи и ново обзавеждане.
Ремонтиран бе покривът на 133 ДГ „Зорница“.
Районната администрация оказа помощ със
средства и труд при наводнението на 23 ДГ
„Здраве“.

НОВА ДЕТСКА ЯСЛА
Местата в детските градини и яслените групи
трайно не достигат. За това в този мандат
приоритет на районната администрация е
изграждането на нови детски заведения.
През 2021 година се направиха важни стъпки за
изграждането на нова детска ясла. Общината
получи от държавата подходящ имот на ул. „Вълко
Радински“ №5, а вече има и издадена виза за
проектиране. Продължава и работата по
изграждането на нова детска градина при гара
„Пионер“.

КУЛТУРА
През 2021 година започнахме една традиция
и продължихме една добре позната. За първи
път беше организира празник на района на
Петровден, а за 27-и път организирахме
годишна изложба на художниците от Район
„Изгрев” под надслов „Традицията среща
бъдещето“.
Специално за децата в района на два пъти
през годината районната администрация
осигури куклени пиеси в детските градини.
Във всички детски заведения в района бяха
доставени комплекти за мини боулинг.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
Две игрища в района бяха изцяло ремонтирани
през 2021 година – едно в „Изток“ и едно в „Дианабад“.
Така спортът в района става по-достъпен.

