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

състояла се на 29.05.2019 г. 

 

Присъствали: 

От страна на СН:  
Десислава Стоянова-Русева, Катя Великова-Димитрова и Диляна Гюрова-Кюпелийски 

(протокол) 

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

 

 

Обсъждани теми: 

Откъде са средствата, обещани от кмета Фандъкова? Пренасочени от бюджета на 

Столична община. 

По мнение на кмета Дреков все ще се намерят още (уговаря още един частен дарител за 

дарение между 5 и 10 хил.лв. и – цитирам – „и вие ще помогнете с контакти“). За него 

тези средства са достатъчна предпоставка за стартиране на дейностите и към момента 

екипът му работи по приключване на техническото задание за малка обществена 

поръчка, очаква се да бъде пусната вдругиден (ще бъде обявена и на сайта на района). 

Тъй като бюджетът не е висок, поръчката е малка и процедурата не е сложна, срокът за 

избор на изпълнител също няма да е дълъг. Крайна цел – с началото на ваканцията на 

големите ученици, 01.07, да започне същинската работа по двора. Става въпрос за 

ремонт на старото игрище откъм читалището (т.нар. „клетка“) и съпътстващи дейности 

по укрепване на площите непосредствено до него. 

 

Относно другите възможности за евентуално финансиране на нужните ремонтни 

дейности: 

 ММС и средствата от държавния тотализатор – насочват се към целеви 

общини, по-скоро малки и общата сума на наличните средства не е висока, тоест 

не е вариант; 

 МРРБ и вариант за саниране на сградата с европейски средства – също 

безуспешно за Дреков. Тук Деси споделя информация, получена чрез нейни 

контакти, според която няма нужда да се прави промяна на т.нар. интегриран 

план /ИПГВР и е възможно Столична община да кандидатства пред Оперативна 

програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, покоято има актуална обявена процедура за предоставяне на 

финансиране BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с краен срок за кандидатстване с 

проектни предложения за образователна инфраструктура е 31.12.2019 г.  

Още на място информацията бе препратена на Дреков, който пое ангажимент да 

я обсъди със заместник-кмета на СО в ресор инвестиции и строителство Ирина 

Савина. Общото мнение в разговора бе, че това е потенциална добра възможност 

за финансиране на санирането на училищната сграда, дори и с включен 

компонент за отоплителната инсталация. За последното Дреков не е сигурен 

дали попада в обхвата на програмата, съответно не е включено в наличния готов 

проект за саниране, но не е невъзможно да е осигурят средства за изготвяне на 

проект за отоплителната инсталация.  

 Преасфалтиране на двора – според КСС на района за преасфалтиране на двора (с 

включено фрезоване) са нужни окоо 62 хил.лева, търсят се варианти 
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 Относно игрището, посетено от Явор, в Симеоново – кметът знае, че е в лошо 

състояние, но игрището е все още в гаранция и в момента фирмата работи по 

него. Изградено е от „Диел Спорт“. Добре дошли сме да го посетим отново след 

седмица, за да го видим в оправен вид. 

 Допълнителна възможност за финансиране на малък проект – чрез програма 

„Зелена София“ на Столична община. Не се отпускат парични средства, а 

материали за облагородяване на общински зелени пространства на база терен и 

на обща стойност до 5 хил.лв. Дреков препоръчва програмата и декларира 

готовност на район Лозенец да подкрепи училището/УН при кандидатстване – с 

консултация как да се подготви успешно проектно предложение. Диляна поема 

ангажимент да влезе в контакт със заместник-кмета Цветелина Данаилова, 

посочена от Дреков.  

 

 

Следващи стъпки: 

 

1. Подготовка на евентуален проект към програма „Зелена София“ -  

Срокът за подаване е 20.06, започвам четене: 
https://www.sofia.bg/green-sofia-projects-02/-
/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2019?inheritRedirect=false 

Наложително е да обсъдим и решим за коя част на двора искаме облагородяване! 

 

2. Да проверим на сайта на район Лозенец за обява с обществената поръчка за 

игрището в двора (просто за потвърждение на казаното до момента): 
http://lozenets-sofia.org/category/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/ 

 

3. Да търсим чрез лични контакти още потенциални дарители/спонсори, които 

да подкрепят ремонтните дейности. Кметът е отворен към поставяне на 

банери и друг вид рекламно обозначаване 
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