


Територия 1325 х.а. (6.69% от територията на София)
570 дка зелени площи и 3 парка
жилищни комплекси:’’ Гео Милев’’,’’ Яворов’’, ‘’Редута’’, 
‘’Слатина’’,’’ Христо Ботев’’,’’ Христо Смирненски’’
Забележителни обекти: зала “Универсиада”, зала “Фестивална”, 
национална спортна зала с 16500 места (пусков срок 2011г.), 
летище София, Министерство на външните работи, БАН, пазар
“Ситняково”, пазар “Слатина”, “Булгарплод” ЕАД
Градски транспорт: трамваи и ЕКО-автобуси
8 общински училища, 2 частни училища, 8 детски градини, 3 
детски ясли и 6 читалища



Население: около 73000, годишен прираст от 2.87%
Брой домакинства: 28000
Социално слаби (подпомагани) – 5600, около 7.7% от общия брой на
населението
Трудово заети – около 89% в трудоспособна възраст



Общ брой сгради – около 9280
Жилищни сгради – около 6496
Промишлени сгради – около 1240
Обществени сгради – около 1544
Сгради за саниране – около 4020
Разход на енергия (несанирани сгради) – около 482400 kW



Индексът на зелените градове се базира на 8 критерия: 
въглеродни емисии, транспорт, енергия, вода, сгради, боклуци, 
качество на въздуха и еко - политика. От 30 изследвани градове
в Европа “Сименс” и “Икономист Интелиджънс Юнит” поставят
София на 29 място.



Сградите в района са предимно ново строителство
В района липсват предприятия,замърсяващи въздуха
За сметка на това летището е сериозен замърсител на въздуха
Намаляването на въглеродните емисии допринася за еко-
развитието на района
Намаляването на вьглеродните емисии води до по-малки
разходи за енергия
Средствата,вложени в енергийно ефективни проекти се изплащат
за по-малко от 10 години



Въвеждане на местни данъци, поощряващи използването на
хибридни автомобили и зелени технологии
Намаляване на данък сгради за собствениците на енергийно
ефективни жилища
Кредитиране на жителите на района с нисколихвени кредити с
цел саниране на жилищата им
Саниране на всички общински сгради
Разделно събиране на боклука и елиминиране на
нерегламентираните сметища в района на летище София
Подмяна на уличното осветление със светодиодни осветителни
тела (LED)



Изграждане на вело-алеи и пешеходни маршрути
Поставяне на фото-волтаици на сградите
Термопомпи на всички обществени сгради
Информационна кампания за повишаване информираността на
населението чрез:
o Обществени консултации на общинско ниво
o Семинари
o Брошури
o Сайт на района
o Работа с домоуправителите на етажната собственост
o Въвеждане на еко-часове (СИП) в учебните заведения
o Демонстрационно изграждане на пасивни къщи (енергийно независими)



Фискално стимулиране на еко-съобразна политика в частния
сектор
Ускоряване изграждането на метро
Монтиране на калкулатори за въглеродни емисии
Намаляване на трафика чрез споделено пътуване
o 1 човек в автомобил = реална ситуация
o 2 човека в автомобил = 50% намаление на трафика



Засадени са 130 широколистни дървета в парк “Гео Милев” като
въглероден отпечатък съвместно с БГ Радио и летище София



Реализиран проект за енергийна ефективност в Първа частна
математическа гимназия и осъществена изложба с макети, 
изобразяващи алтернативни енергийни източници



Саниране на сградата на общинската администрация и
монтиране на LED осветление през 2009 година
Източник на финансиране – Столична община (общински
приватизационен фонд)
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(Това е една провокация за всеки, който прочете тази презентация, за да продължи да мисли
в тази посока от собствената си гледна точка.)



Благодаря за вниманието!

Антоанета Апостолова
Кмет на столичен район Слатина
бул. "Шипченски проход" № 67
Тел. 02 870 55 32
rn_slatina@cablebg.net


