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

състояла се на 26.06.2019 г. 

 

Присъствали: 

От страна на СН:  
Директор Анна Калчева и Диляна Гюрова-Кюпелийски (протокол) 

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

 

 

Обсъждани теми: 

1. Как се движим с ремонта? 

Има кандидати (двама до момента), но единият е получил допълнителен срок да 

внесе липсващи документи, следва избор на изпълнител и старт на работата, 

може би с леко забавяне, но най-късно на 10.07 можем да очакваме багерите да 

дойдат  

 

2. Възможно ли е преасфалтиране на двора? 

Общата КСС = 63 хил.лв. за фрезоване на стария асфат, полагане на нов асфалт 

и бордюри с обхват предната част на двора (футболно игрище) и страничната 

част (откъм ул. „Милин камък“) 

По молба на г-жа Калчева Дреков обеща да сметне колко ще струва това само за 

най-изровената част от двора (на мястото на старата къща) и да изпрати 

информация за търсената сума. 

Идеята на г-жа Калчева, подкрепена от кмета Дреков, е да търсим варианти за 

осигуряване на финансиране за тази част от двора. Дреков също активно търси 

чрез своите контакти. 

 

3. Последващи дейности след писмото от Столична община 

На директната покана да се изготви проект за кандидатстване пред Общинския 

приватизационен фонд (думите ми бяха горе-долу това: „ние така разбираме 

това писмо“) Дреков поясни, че това не е вариант, тъй като регламентът на 

Фонда позволявал отпускането на средства в размер на 30% от стойността на 

продадени чрез Агенцията по приватизация общински имоти, намиращи се на 

територията на същия район, който кандидатства. В момента район „Лозенец“ 

няма имоти за продажба, съответно няма и отворена вратичка за такива 

средства.  

 

Следващи стъпки: 

 

1. Да продължим с търсенето на потенциални дарители/спонсори, които да 

подкрепят ремонтните дейности в частта откъм ул. „Милин камък“ /най-

изровеното на мястото на старата къща/. Кметът е отворен към поставяне на 

банери и друг вид рекламно обозначаване 


