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Записки от среща на Съвета на настоятелите с г-жа Малина Едрева, 

общински съветник, Столичен общински съвет, 

състояла се на 30.09.2020 г. 

 

Присъствали: 

СОС: Малина Едрева 

СО, диреккция „Образование“, Кристина Христова 

 

УН: Десислава Стоянова, Катя Великова, Диляна Гюрова (протокол) и директор Величка 

Петрова и Жельо Бойчев, родител 
 

Основна информация от срещата: 

 

Диляна и Деси представят ситуацията – остра нужда на училището от ремонт, 

призната още от 2012 г., но одобреното финансиране е било разпределено към други 

обекти след земетресението през май 2012 г. Още от този период има изготвен проект за 

ремонт/саниране на училището, както и издадено разрешително за строеж. През пролетта 

на 2020 г. след препоръката на зам.-кмета на СО г-н Барбалов районната администрация 

актуализира количествено-стойностните сметки и потвърди, че преиздаването на 

разрешителното за строеж може да бъде извършено в рамките на много кратък срок. След 

получените през януари препоръки от г-н Барбалов Училищното настоятелство се осланя 

на Столичния общински приватизационен фонд, тъй като останалите потенциални 

възможности за финансиране не се развиха (Национален доверителен екофонд не отвори 

през 2020 г., а норвежката програма има друг фокус „пасивни сгради“).  

Г-жа Едрева като член на Съвета за управление на специализирания общински 

приватизационен фонд споделя, че към момента във фонда няма средства, тъй като през 

годината не е имало продажби и съответно приходи. Поема ангажимент да провери в 

дирекция „Строителство“ и в СОС какви са възможностите, както и да разговаря с кмета 

Фандъкова относно нуждите на училището. Споделя, че образованието, редом с 

културата, е сред приоритетите на СО, и също отчита, че проектната готовност на 

проекта за 35 СЕУ е добро предимство, тъй като спестява минимум година и половина 

подготвителна работа при евентуално отпуснато финансиране. 

Експертът от дирекция „Образование“ г-жа Кристина Христова информира 

присъстващите, че в момента Столична община, чрез дирекция „Строителство“, отдел 

„Обществено строителство“, събира предложения от и т кметове за проекти, които 

следва да бъдат включени в капиталовата програма за бюджет 2021.  

Диляна поема ангажимент да провери с кмета Павлов дали проектът е подаден и 

тук.  

 

Последващи действия: 

Диляна – телефонен разговор + имейл за предаване на горната информация към районния 

кмет Константин Павлов – 30.09.2020 г. 

Диляна да търси г-жа Едрева за последващ разговор до края на следващата седмица – 

09.10.2020 г.  


