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Рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На наш рег.№ СОА21-ВК08-18190/10.12.2021 г.
Към рег. № СОА21-ВК08-181189/3/20.12.2021г.
Относно: Кандидатстване на район „Кремиковци“ по проект „Красива България“, мярка М02

СТАНОВИЩЕ
от Направление „Финанси и Здравеопазване“

Във връзка с постъпили писмо № СОА21-ВК08-18190/10.12.2021г. и проект на
решение от кмета на район „Кремиковци“ г-жа Лилия Донкова, относно осигуряване на
средства за съфинансиране извършването на ремонтни дейности по изпълнение на мерки
за енергийна ефективност в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец по Проект „Красива
България“ - мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, изразяваме
следното становище:
Не възразяваме Столична община да осигури искания финансов ресурс в размер
на 259 467,57 лв., като за целта проекта на решение следва да се допълни с текста:
„Възлага на кмета на район „Кремиковци“ да внесе доклад с искане за съфинансиране до
Съвета за управление на СОПФ“.

X
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВ...
Съгласували чрез АИССО:
М. Симеонова, директор на дирекция „Финанси“
М. Вълкова, началник на отдел „Общ баланс и капиталови разходи“
Изготвил чрез АИССО: А.Лапева, гл.експерт в отдел “Общ баланс на капиталовите разходи“

Електронен документ, подписан с ел. подпис. До адресата писмото се изпраща чрез АИССО/АИССОС.
Писмо № СОА21-ВК08-18190/10.12.2021г.. е налично в системата.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”
София - 1870, кв.Ботунец, ул. „Челопешко шосе” № 267, вх. Б
тел. 02/994 54 91
факс 02/ 994 52 57

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
София, ул. "Московска" 33

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива
България“, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ и разрешаване на
необходимите средства за съфинансиране на проект за извършване на мерки за
енергоспестяване – „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на
дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, Столична
община“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Район „Кремиковци“ е със сериозно намерението за кандидатстване по проект на
„Красива България“ за ремонт на 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район
„Кремиковци“, Столична община.
Училището е построено и упражнява дейност в най-голямото селище на района,
а именно кв. Ботунец. Това е населено място от смесен тип с многофамилни жилищни
сгради и еднофамилни такива. В него живеят 6890 жители от различни етнически
групи, в т.ч. българи, мюсюлмани и роми. Като цяло е налице етническа търпимост а
рядко възникващото напрежение е породено от неспазването на установените в
обществото правила и норми, но не и по битови или етнически причини. Учениците,
живущи на територията на квартала във възрастовата група от 7 до 17 г. са 988.
На територията на квартала има една детска градина и едно училище. Детската
градина е с функционираща яслена група, а училището е обединено, т.е. от 1-ви до 10ти клас включително. Целта на преобразуването на училището от основно в обединено
бе обстоятелството, че при необходимост завършилите 7-ми клас ученици да пътуват
до друго населено място - то една голяма част от тях напълно отпадат от
образователната система, а в случая им се осигурява възможност да получат
професионално образование и развитие.

За настоящата 2021-2022 учебна година в училището се обучават общо 356
ученика, от които 134 в началните курсове /1-4 клас/, 146 в основните /5-7/ и 76 ученика
в 8-10 клас.
Сградата на 162 ОбУ „Отец Паисий“ е проектирана през 1970 г. и е построена
през 1973 г. Изминалият дълъг период от време е предпоставка същата да е в лошо
състояние и морално амортизирана. Към настоящия момент училищната сграда е с
нарушени фасади, създаващи за опасност за здравето и живота на преминаващите в
близост до нея ученици, учители, помощен персонал и учители. На същата са
извършени техническо и енергийно обследване и е изготвен технически паспорт. За
сградата е разработен технически проект за „Внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност“ и е издадено Разрешение за строеж № 68/17.12.2020 г.
Теренът в които е разположена сградата е с площ от 9336 кв. м и е с
идентификатор 68134.8360.767.
Сградата е с РЗП 4700 кв. м. и функционира по предназначение от
построяването й. Същата е с начупена призматична форма и е изградена от три тела
/Блок „А“, Блок „Б“ и Блок „В“/. Ограждащите стени на сградата са основно от
тухлени зидове и малка част от вертикални носещи стоманобетонни елементи.
Покривната конструкция е хоризонтална.
Блок „А“ е „Учебен блок“, който се състои от сутерен и четири надземни етажа.
Сутеренът е със светла височина от 2,90 м, а надземните етажи с височини от 3,21 м до
3,27 м. Покривът е плосък, студен вентилируем, изграден от предварително напрегнати
стоманобетонни покривни панели. Фасадните стени са от панели.
Блок „Б“ е „Работилница“, която се състои от сутерен и един надземен етаж.
Сутеренният етаж е със светла височина 2,90 м, а приземният етаж – 3,70 м. Покривът
на същият е плосък, изграден от предварително напрегнати панели. Външните
ограждащи стени са от тухлена зидария.
Блок „В“ е „Физкултурен салон“ на един етаж със светла височина 5,50 м.
Ограждащите стени са от тухлена зидари, а покривът е плосък.
От построяването на учебното заведение до настоящия момент не е
извършван основен ремонт на сградата поради което се наблюдава паднала
мазилка на много участъци по фасадата. Последното се отразява негативно и на
топлотехническите характеристики на сградата.
Предвид значението на училищната сграда за развитието на селището извършването на указания ремонт и е изключително важно и належащо.
Функционирането на училищната дейност е единствена алтернатива за голяма част от
учениците, поради което е приоритет и на районната администрация. Продължаващото
влошаване на състоянието на фасадите /на сградата/ са предпоставка за невъзможност
за упражняване на дейността му в бъдеще.
Ограниченият брой деца /обучаващи се в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец/
не генерират достатъчно бюджетни средства, за да е налице възможност Директорът на
училището да извърши каквито и да е съществени ремонти по сградата. С козметични

такива не е възможно да се подобри състоянието поради което администрацията на
район „Кремиковци“ е със сериозно намерение за кандидатстване по проект на
„Красива България“ с обща стойност на проекта – 449 467,57 лв.
От посочената обща сума – 259 467,57 лв. следва да бъдат осигурени от
Столична община, а 190 000 ще бъдат осигурени по проекта при одобряване и ще се
разходват 404520,81 лв. за СМР, 26 968,06 лв. управление и 17978,40 лв. за обучение.
Част от средствата, необходими за ремонтните работи и надхвърлящи
стойността на проекта /внедряване на мерки по енергийна ефективност на блок „В“ –
физкултурния салон/ ще бъдат разходвани от инфраструктурната програма /социалната
програма/ на Столична община за район „Кремиковци“.
С оглед преодоляване на опасността от каквито и да било инциденти ремонтните работи е необходимо е да бъдат извършени в най-кратки срокове.
Уважаеми господин Георгиев,
Гореизложените факти и обстоятелства налагат извода, че осигуряването на
средствата за извършване на ремонтните работи е от изключително важно значение.
Моля, Столичен общински съвет да даде съгласие СО-район „Кремиковци“ да
кандидатства по Проект „Красива България“, мярка 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура“ за 449 467,57 лв. проект за извършване на мерки за
енергоспестяване – „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на
дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, Столична
община“.
Моля, Столичен общински съвет да разреши съфинансиране по проекта в размер
на 259 467,57 лв. /двеста петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и
седем лв. и петдесет и седем ст./.

Приложение:
1. Количествено стойностна сметка.
2. Снимки на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ.zip
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КМЕТ НА РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул.Московска N 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, е-mail: info@sofiacouncil.bg,
http://www.sofiacounsil.bg

ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е N ………………………..
на Столичния общински съвет
от……………………..
За кандидатстване на Район „Кремиковци” по проект „Красива България“ по
мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, за изпълнение на проект за
извършване на мерки за енергоспестяване – „Топлинно изолиране на външни
стени и частична подмяна на дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец,
район „Кремиковци“, Столична община“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Район „Кремиковци“ в проект
„Красива България“ по мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура“ чрез извършване на строително-монтажни работи за
изпълнение на проект за извършване на мерки за енергоспестяване –
„Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма в
162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, Столична
община“.
2. Дава разрешение за реализиране на проекта „Красива България“ по
мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
3. В заявлението за участие кандидатът да декларира, че при одобрение от
Управителния съвет на проект „Красива България“, кандидатът няма
да променя предназначението на обекта минимум 5 години след
изпълнението му по ПКБ и ще има ангажимент за поддръжката му.
4. Разрешава съфинансиране в размер на 259 467,57 лв. /двеста петдесет и
девет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и петдесет и седем ст./.
5. Възлага на Кмета на Район „Кремиковци” контрола по изпълнението на
проекта.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински
съвет, проведено на …………… г., Протокол № …, точка … от дневния
ред по доклад № …………………………/……………г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичен общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:.......................................
/Георги Георгиев/
Съгласувал:
Юрисконсулт на район „Кремиковци”:......................................

