
ОБРЪЩЕНИЕ 
на Училищното настоятелство при 145-то училище към всички родители, във 

връзка с експериментален проект за реконструкция на сградата на 
училището 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
От 2012/2013 учебна година до сега,  ръководството на училището и УН 

при 145 –то училище работят по експериментален проект за 
реконструкцията на сградата, което е крайно наложително. Досега са 
извършени следните дейности и мероприятия: 

1. Направено е  АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата от арх. Андрея 
Момерин на стойност 6000лв. И КОНСТРУКТИВНО –ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛЕДВАНЕ на сградата на 145 –то училище от екип на инж. Ивайло 
Лиловски  -на стойност 4 000 лева, финансирано от УН при 145-то училище„ 
Симеон Радев“. 

2. Изработен енергиен паспорт на сградата на училището по проект, възложен 
от Столична община и район Младост, който е предоставен на училището за 
да може да бъде използван за целите на проекта. 

3. Проведени са  срещи на   архитектите с ученици, учители и родители от 145-
то учиилще – „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ“ . Децата направиха изложба с 
картини и макети на идеите си. Тези рисунки, анкети и макети бяха 
представени във вид на изложба на празника в чест на 25-годишнината на 
училището. 

4. Подготвен е Проект на ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  за експериментално 
преустройство на 145 ОУ “Симеон Радев“   от проф. д-р. арх.Стефан Попов , 
който го дари с цел ускоряване на процеса на придвижване на проекта. 

5. Проведени бяха много срещи на специалисти от най-различни области в 
Столична община, с цел изясняване на основните етапи на работа и различни 
идеи във връзка с осъществяването на проекта. 

6. На 13.05.2014г. се проведе работна среща в Столична Община във връзка с 
реконструкцията и модернизацията на 145 ОУ „Симеон Радев“, организирана 
от арх. Петър Диков – главен архитект на София и кмета на СО     г-жа 
Йорданка Фандъкова, както  и  заместник кмета по образование на СО  д-р. 
Тодор Чобанов. На срещата бяха поканени  и  присъстваха архитекти от екипа 
на проф. д-р. арх.Стефан Попов, представители и на СО- Началник Отдел“ 
Образование“  г-жа Мария Минчева и инж.  Шопова, директора на 145 ОУ 
„Симеон Радев“  г-жа Антоанета Михайлова, председателя и  членовете  на УС 
на УН при 145 СОУ             „ Симеон Радев“ г-жа Стефка Иванова, г-н Павел Ненчев 
и г-жа Силвия Лазарова, както и родители от 145-то училище г-жа Димитрина 
Иванова и г-жа Росина Чолеева, кмета на р-н Бистрица и 
специалисти  по  енергийна ефективност. На тази среща проф. д-р. арх. 
Стефан Попов направи презентация на най-новите тенденции в  областта 
на  училищното проектиране   и представи   експериментален проект за 
преустройство и реконструкция на съществуващата училищна сграда на 145-
то ОУ „Симеон Радев“, на базата на най-високите постижения в света. 

7. Изготвен е експериментален идеен проект  за реконструкцията на сградата 
на 145 ОУ „ Симеон Радев“, като средствата за неговото изработване се 
събират чрез дарителска кампания организирана от УН при 145-то училище. 



За тази цел се организират инициативи  по набиране на финансови средства по 
сметка на настоятелството.В тази връзка в края на миналата учебна година 
от УН при 145-то училище беше организиран благотворителен базар, с който 
се сложи началото за набиране на средства. В този базар участваха деца и 
родители от цялото училище и снимки и информация беше публикувана на 
официалната  фейсбук страница на училището. Бяха събрани 1800лв. От тях 
сме заплатили такса за съгласуване на проекта с Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – МВР, Столична дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“  и от ЧЕЗ Разпределение на България 
ООД за извършване проучвателни работи по външно ел.захранване, технически 
указания и издаване на удостоверение за мощност до 500 KW. Общо за двете 
такси са преведени 670лв. и остават 1130лв. До този момент, за този проект 
не са превеждани суми и екипът работи без възнаграждения. 

8. Внесен е проекта за съгласуване в Министерство на народната просвета и е 
получен отговор, който сме приложили за информация по-долу. 

9. На 16 октомври 2014г. Училищното настоятелство  покани всички, които се 
интересуват  или поне представител на родителите от всеки клас на среща с 
архитектите проф. д-р. арх. Стефан Попов и арх. Славова за да им бъдат 
представени основните идеи, които са заложени в експерименталния проект 
за реконструкция на сградата на нашето училище. На тази среща присъства 
ръководството на училището и Пресседателя на УН г-жа Стефка Иванова и 
членовете на Съвета на настоятелите. Всички присъстващи имаха 
възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор. 
На тази среща някои от присъстващите родители пожелаха да се публикува 
на сайта на училището по-подробна информация за развитието на проекта, 
да се публикува презентация на идеите, заложени в проекта и предложението 
за начина, по който желаещите да участвуват в дарителската кампания, 
могат да го направят. 
Предстои: 

1. Среща с кмета на район Младост и представяне на желанието на родителите 
на 145 ОУ“Симеон Радев“ и ръководството нва училището с молба за съдействие 
за внасяне на проекта за одобрение в ДАГ . Ако получим съгласието на кмета на 
р-н Младост, може да предоставим цялата документация изработена  и 
финансирана до момента от Училищното настоятелство и Столична община 
/ енергийния паспорт/ за да се ускори процеса за разглеждане на проекта. По 
закон само Кмета на район Младост може да го внесе за разглеждане в ДАГ. 

2. ЗАЛАГАНЕ НА СРЕДСТВА В БЮДЖЕТ 2015 Г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 
цялостната реконструкция на  сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“. Това вече е 
процес върху който не можем да влияем, но можем да се надяваме на 
предварителни уверения при срещите в Столична община, че е възможно да се 
осъществи. 
 
Уважаеми родители,             
 Апелираме към всички Вас да се опитаме да участваме активно и да съберем 
средствата за идейния проект или поне част от тях, като всеки желаещ да 
участва в тази кампания  дари по 25 лв. на всеки учебен срок през настоящата 
учебна година. Средства могат да постъпват и от съмишленици , а също така 



и в друг размер. Важно е да се знае, че това са доброволни дарения. Предлагаме 
средствата на желаещите да бъдат събирани по класове от родителските 
активи и касиерите с протокол и подпис на всеки дарител. За тази цел ще 
предложим на ръководството на училището да обяви родителска среща на 
06.11.2014г. от 17.30ч. за обсъждане и събиране на средствата. Всеки касиер 
може да внесе събраните сведства по сметката на УН:  
Банка получател:  
Общинска банка АД  
IBAN: BG33 SOMB91301051970001  
Получател:  
Сдружение „Училищно настоятелство при 145 СОУ“Симеон Радев“ – София“ 
 Основание: клас.........-дарение за идеен проект за реконструкция 
  
Авторският колектив на проекта: ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД е 
известна проектантска фирма включваща проектанти получавали едни от 
най-престижните награди в областта на архитектурата и архитектурното 
строителство. Между тях като създател на фирмата е и проф. д-р. арх. 
Стефан Попов  изтъкнат специалист в областта на училищното 
строителство, специализирал във Финландия, Англия и САЩ, професор на 
Международната академия по архитектура МАА и Директор „Стратегически 
образователни проучвания”, носител на най-високи архитектурни награди, 
включително и наградата на Американския Институт по архитектура на 
Интерарх’85 за сградата на Родопския Драматичен театър в Смолян, арх. 
Васил Кашукеев, Награда за архитект на 2008г. (за повече сведения моля 
вижте www.integraconsultproject.com).  
Ако имате някакви конкретни въпроси свързани с проекта, може да ги зададете 
на арх. Славова, тел.0898202748.             
  
ОТ   УН  ПРИ 145-то УЧИЛИЩЕ  „СИМЕОН РАДЕВ“ 
 

http://www.integraconsultproject.com/

