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Мемо от среща на Съвета на настоятелите и кмета на СО-район Лозенец, 

състояла се на 22.05.2019 г. 

 

Присъствали: 

От страна на СН:  
Десислава Стоянова-Русева, Явор Поптошев и Диляна Гюрова-Кюпелийски (протокол) 

От страна на СО-район Лозенец:  
Любомир Дреков – кмет 

 

 

Обсъждани теми: 

Предварително заявена тема за срещата – какво следва след нашето писмо? 

Кметът Дреков споделя, че утре в 14 ч. има среща с г-жа Фандъкова, на която се надява 

да му бъдат отпуснати средства за ремонт на двора на 35 СЕУ. Обособен е така 

нареченият „първи етап“ на проекта, който обхваща „клетката“, на мястото на която да 

бъде изградено ново комбинирано игрище, както и настилката наоколо, до стълбичките 

пред стола. Този план позволява да се обособи строителна площадка в този край на 

двора (откъм читалището), в момента от екипа на район Лозенец работят по 

техническото задание, за да се пусне малка обществена поръчка (отнемало 2-3 седмици, 

ще се пусне с формулировка „до осигуряване на финансиране“). Проектът за „първи 

етап“ обхваща комбинирано игрище за футбол, баскетбол и волейбол, при което се 

монтират футболни врати с баскетболен кош отгоре, а отстрани се поставят колове и 

мрежа, които се вадят и на мястото им се поставят тапи; ударопоглъщаща настилка 

трибуни; проектът е на стойност 252 хил.лв. с включени 10% непредвидени разходи. 

Разговорите на Дреков с евентуалния частен инвеститор са довели до обещание за 20 

хил.лева дарение за ремонта, дарителят би била компанията GP Group. 

 

Въпрос относно евентуално искане за финансиране от Общинския 

приватизационен фонд – Дреков не е ентусиазиран, много се чакало там (поне 6 

месеца), нямало големи шансове, сумата била много голяма... Не остави вратичка за 

натиск в тази посока. 

 

Въпрос относно евентуално преасфалтиране на двора – буквалният отговор беше 

„можете, но няма да е елемент на проект и няма да е официално игрище“ – няма нужда 

от разрешително за строеж, най-вероятно училището може да пусне уведомление до 

район Лозенец по чл. 151 от ЗУТ за извършване на текущ ремонт на настилката (Дреков 

беше 95% сигурен за това, нямаше кого да попита от екипа си, защото всички бяха в 

обедна почивка). Дреков може евентуално да провери колко би струвало 

преасфалтирането на двора (сравни го със скорошното преасфалтиране край зоопарка 

на приблизително толкова голяма площ, но направи преценка, че може да се извърши и 

с по-евтин вариант на асфалт, тъй като за училищния двор не е нужно да има висока 

товароносимост) 

 

Въпрос относно евентуално включване на район Лозенец в интегрирания план 

към ОП „Региони в растеж“, по която има около 200 млн. лева за ремонти на 

училища – Дреков си записа да пита Фандъкова дали е възможно да стане. Може би 

търсим контакти в МРРБ по този въпрос. Деси проведе разговор с нейния контакт в 

това министерство, който посочи заместник-министър Деница Николова като 

потенциален контакт по тази тема, актуалният въпрос е как може да се промени 
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нормативната база, така че да може да се промени интегрирания план по оперативната 

програма. 

 

Въпрос относно това дали е правено нещо от страна на района за саниране на сградата 

– според думите на Дреков има КСС на стойност около 600 хил.лева, за стартирането 

на евентуални дейности по саниране не е нужно разрешително за строеж. Дреков 

„дебне“ някакъв екофонд (звучеше като Доверителен екофонд, не го записах дословно), 

който обаче няма отворена програма за финансиране. Също планира среща с екипа на 

европейския фонд Jessica в ОББ (това не е безвъзмездно финансиране, а нисколихвен 

кредит за 20-годишен период – представя си разработване на бизнес-план, според който 

на училището да се монтира голям брой соларни панели, чрез които да се генерират 

съществени икономии от енергийните разходи и така да се покрият вноските по 

кредите за тези 20 години; училището е подходящо за такова нещо, тъй като е голямо 

като площ и слънчево) – дори и това да се случи, то ще е за следващата година, тъй 

като надали би се  развило бързо.  

 

Следващи стъпки: 

1. Кметът Дреков обеща да се обади на Явор с информация как е протекла срещата 

му с г-жа Фандъкова, Явор да разпространи след това  

2. Кметът Дреков също обеща при обаждането да даде на Явор информация и 

относно ориентировъчна цена на преасфалтирането 

3. Хубаво е Явор да пита за потвърждение дали действително е възможно едно 

евентуално преасфалтиране да се направи с уведомление към района по чл. 151 

от ЗУТ 


