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Записки от среща на Съвета на настоятелите с кмета на Район Лозенец и 

представители на районната администрация, 

състояла се на 14.01.2020 г. 

 

Присъствали: 

Район Лозенец: зам.-кмет по образованието М.Сотиров (m.sotirov@lozenets-sofia.org) , 

кмет Константин Павлов ( k.pavlov@lozenets-sofia.org 0889-297-878), гл. Инженер Деян 

Тончев (deyan@gbg.bg) , арх. Томов 

 

УН: Вили Петрова, Десислава Стоянова, Катя Великова и Диляна Гюрова (протокол) 
 

Обсъждани теми: 

 

Срещата започна само със заместник-кмета по образованието Сотиров, който преди 

Коледа е направил и кратко посещение в училището 

 

1. Двора 

Може ли да се подменят недотам удачните съоръжения в двора? 

Коментар на Сотиров: няколко ремонта на територията на района са приемани и 

разплащани от човека-комисия Дреков в последните дни на мандата му. В 

случая с двора на 35 СЕУ всички плащания към фирмата-изпълнител са 

направени и е малко вероятно да се намери лост за принуда на фирмата сама и за 

своя сметка да извърши „ремонт на ремонта“ и да отстрани деектите. Най-

вероятно ще сме ограничени до претендиране за гаранционен ремонт, защото 

всичко е прието като вече изпълнено. 

 

След идването на Павлов и техническите специалисти от района бе направено 

уточнението, че приемо-предавателни протоколи за ремонта на двора няма 

подписани, тоест за ремонта е платено, но без да е оформена съответната 

документация 

 

Остана в ръцете на кмета да се запознае с текста на договора с фирмата-

подизпълнител и да види какво може да задвижи за приключване на договора и 

евентуално отстраняване на установените дефекти (ако изобщо изпълнителят 

Георгиев е склонен да го направи) 

 

2. Саниране 

Проектът за саниране на 35 СЕУ вече е подаден от район Лозенец към Столична 

община като част от списъка с нуждите на района за включване в бюджета за 

2020 г. 

За съжаление в проектобюджета на СО, публикуван на сайта на СО към 

информацията за предстоящото обществено обсъждане, този проект не е 

включен за финансиране като част от капиталовата програма на общината 
https://www.sofia.bg/2020-financial-year 

Желателно е да има наш представител на общественото обсъждане, за да 

„натиска“ за включване на училището в капиталовата програма.  
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Някои от аргументите, които могат да се използват пред Столична община, 

когато се обръщаме с молба за включване на одобрения проект в капиталовата 

програма на бюджетна година 2020: 

- Първоначално е бил одобрен проект за саниране на училището на стойност 

от 300 хил.лв. и през 2012 г. след земетресението тези средства са били 

пренасочени (това ми се струва добър аргумент, ако и училището пусне 

отделна молба, иначе ще го включа в нашето писмо) 

- Национален доверителен екофонд не е отварял програма за финансиране от 

2017 г. насам 

- Да искаме и соларни панели! Това не е включено във вече изготвения проект 

 
 

Във връзка с нуждата от изясняване какво точно е включено (саниране с 

включена подмяна на отоплителна инсталация или без) в наличния проект бяха 

повикани и инж. Тончев и арх. Томов. По устна информация на инж. Тончев 

проектът включва цялостна подмяна на отоплителната инсталация, 

топлоизолация и мазилка на фасадата, частичен ремонт на покрива, вкл. 

отводнителни съоръжения, пожароизвестителна инсталация и също частична 

подмяна на дограмата (само в помещения, на които не е вече подменена) 

 

За училището остава да уведоми района за извършвания в момента (от бюджета 

на училището) монтаж на пожароизвестителна инсталация в сградата  

 

За следващата седмица бе поет ангажимент да се предостави копие от проекта 

(тъй като в момента гл.арх. на района е в отпуск) 

 

3. Други 

 

Евентуална нужда от нов салон – според инж. Тончев е възможно да се направи 

проверка от архитект – нормативно, но и на практика – дали има как да се 

осигури ново помещение за втори салон 

 

Мечти за бъдещето – три стари запечатани сондажа за минерални води в 

тротоара до/под училището, които са държавна собственост, но биха могли 

теоретично да бъдат дадени на общината за експлоатация... 


