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Записки от среща на Съвета на настоятелите със зам.-кмета на Столична 

община Дончо Барбалов, 

състояла се на 17.01.2020 г. 

 

Присъствали: 

СО: Дончо Барбалов, зам.-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ + двама 

служители на СО, единият от дирекция „Строителство“, не успях да им запиша 

имената 

 

УН: Вили Петрова, Грета Ганева, Десислава Стоянова, Катя Великова и Диляна Гюрова 

(протокол) и директор Анна Калчева 
 

Обсъждани теми: 

 

Експертът от дирекция „Строителство“ демонстрира, че Столична община познава 

добре училището и неговите нужди. Изтъкнато бе, че средствата за изготвяне на 

наличния и одобрен проект за саниране са отпуснати именно от Столична община. 

Кметът Дреков е направил максималното – изготвил е проект и е издал разрешително за 

строеж. Средства за повече от това на този етап няма.  

Зам.-кметът Барбалов имаше копие от входираното вчера наше писмо пред себе си  

 

Общо три възможни варианта за финансиране на проекта за саниране на 35 СЕУ: 

 

- През бюджета на СО – изключително „несигурен вариант“, тъй като в момента 

бюджета по-скоро търси приходи, а не обекти за финансиране. В капиталовата 

програма на актуалния работен вариант на бюджета училището не е включено. 

 

- Национален доверителен екофонд – доскоро е работил при осигуряване на 85% 

от нужното финансиране, а останалите се покриват от съответната община, това 

вече е променено на 70% : 30%. При евентуален успех осигуряването на 

съфинансирането от 30% не би било проблем за общината. „Като гледам каква 

сериозна група сте, може фондът да отвори и с ваша помощ...“ 

 

- Общински приватизационен фонд – желателно е тук кметът на района да 

„направи совалка“ и „въпрос на личен чар на районния кмет“ и решение на 

общинските съветници е да се отпуснат средства от този фонд за подобен 

проект. Принципно приоритет тук са проекти за конструктивно укрепване и до 

момента са правени основно ремонти и по-скоро изграждане на нови сгради за 

детски градини, но не е изкючено да се издействат средства и за такъв проект. 

Въпрос на решение на общинските съветници, които управляват фонда е. 

Конституирането на ОПФ предстои да се случи, най-вероятно в следващия 

месец – 13 общински съветника + зам.кмета Барбалов. В известен смисъл е в 

нашите ръце да осигурим подкрепа за начинанието. 

 

Изведени препоръки към районния кмет: 

 

 да стартира процедура за избор на изпълнител (наличието на вече сключен 

договор с изпълнител дава своеобразно предимство, когато се стигне до избор 
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кой проект да бъде придвижен за финансиране, също както и наличието на вече 

изготвен и одобрен проект, което в случая е вече факт); 

 

 да има готов доклад за внасяне в Общинския приватизационен фонд без 

забавяне, когато фондът поднови своята работа в новия мандат на СОС; 

 

Последващи действия: 

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

районния кмет Константин Павлов – 17.01.2020 г. 


