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

състояла се на 15.04.2019 г. 

 

Присъствали: 

От страна на СН:  
Грета Ганева, Десислава Стоянова-Русева, Диляна Гюрова-Кюпелийски, Катя 

Великова-Димитрова, Явор Поптошев и г-жа Мила Ацева, учител 

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

инж. Деян Тончев – главен инженер на района  
 

 

Обсъждани теми: 

Кметът привества Съвета на настоятелите и декларира, че милее за училището, а 

дворът му е „най-голямата болка“. По негови думи през последните години, след 

земетресението от 2012 г. приоритет в капиталовите програми на Столична община е 

конструктивното укрепване на всички училища в града, съответно 35 СЕУ също е 

укрепено конструктивно, за което са дадени над 300 хил. лв.  

 

Проект за двора има готов, разрешителното за строеж е издадено от Район „Лозенец“, 

последното издадено е изтекло, но по думите на кмета и главния инженер Тончев 

преиздаването е въпрос на дни и в административен план е изцяло в техните ръце, 

тоест не би следвало да представлява спънка.  

 

Дреков представя следните варианти за финансиране на проекта за двора: 

- Програма към ММС (Министерство на младежта и спорта) – ежегодно около 5 

млн.лв., които „не стигат до София“ / разпределят се между училища от цялата 

страна; 

- Да проверим дали няма някакви налични фондове в Министерство на 

образованието; 

- Оперативни програми – най-голямата е „Региони в растеж“, но за съжаление 

Район Лозенец не е включен в интегрирания план за участие. 

- Национален доверителен екофонд към МОСВ (Министерство на околната среда 

и водите); 

 

По отношение на проекта за двора Дреков вижда бъдеще в търсенето на частно 

финансиране, евентуално на части; в тази връзка самото разрешително за строеж може 

да се раздели на етапи. 

 

Дирекцията към Столична община, която се грижи за сградния фонд е ЖОСТЕЕ. 

 

Самото училище като юридическо лице може да кандидатства за финансиране. 

 

Ако училището или УН инициират кампания за фондонабиране, можем да разчитаме на 

участие на Дреков и подкрепа. Но той не може да бъде инициатор на такава, тъй като 

като кмет има ангажимент към всички учебни заведения в района.  

 

Санитарни възли – следва да се ремонтират от бюджета на училището. По информация 

на Дреков перото от бюджета за материално-техническата база възлиза на сума  
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порядъка на 30 хил.л на годишна база, а допълнителни до 10 хил.лв. за аварийни 

ремонти могат да бъдат получени и от Столична община по процедура, коато следва да 

е известна на училищното ръководство.  

 

Канализационен проблем – по проверена информация има прекъсната канализационна 

тръба. При всеки случай следва да се уведомява „Софийска вода“, за да изпраща екипи 

да обследват и разрешават проблемите. 

 

Каптаж за минерална вода – държавна собственост, най-вероятно под крайна част на 

двора от страната на ул. „Крум Попов“, вода с температура от 51° С – в сферата на 

мечтите засега  

 

Следващи стъпки: 

1. Кметът Дреков обеща да предостави всички архивни проекти с входящи номера 

към институции – някой ще трябва да подсеща – Явор? 

2. Инж. Тончев обеща да предостави цялата папка с проекта на твърд носител и в 

сканиран вид – кой обмени контакти с него и ще подсеща? 

3. Проучване на варианти за кандидатстване за финансиране пред централни 

институции – МОН, ММС, МОСВ – всички  

4. Проучване на варианти за кампания за фондонабиране – Диляна прави контакт с 

Български дарителски форум и фондация Bcause и информира всички за 

резултатите 

5. Среща с Ученическия съвет – по възможност още тази седмица, петък 

19.04.2019 г. около 12:30 ч. в училището – който може – за планиране на спортен 

празник на 22.05 и за обсъждане на общи теми 

6. Обсъждане на теми за работа на Съвета на настоятелите и УН през двугодишния 

мандат – онлайн, но кога?  


