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ЙОРДАНКА АНАНИЕВА - ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“, ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Разширяване на сградния фонд на Основно училище „Христо Ботев“, кв. 
Сарафово

УВАЖАЕМА ПРОФ. ТУРМАНОВА,

Във връзка с писмо с Вх. № 61-00-451/09.12.2020 г. в Община Бургас /Рег. № 08- 
00-3160/09.12.2020 г./ за изготвяне на становище от общинска администрация във връзка 
с подадено Питане с Per. № 08-00-10910/08.12.2020 г., от Костадин Андонов -  Общински 
съветник от ДБГ, относно разширяване на сграден фонд на ОУ „Христо Ботев“, кв. 
Сарафово, Ви уведомявам следното:

Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово е едно от динамично 
развиващите се училища на територията на Община Бургас през последните години. 
През учебната 2020/2021 година в 10 паралелки се обучават общо 221 ученици от първи 
до седми клас. За сравнение през учебната 2019/2020 година броят на обучаващите се е 
206 в 9 паралелки. От учебната 2020/2021 година в двойни паралелки се обучават 35 деца 
от първи клас, 43 деца от четвърти клас и 39 деца от пети клас.

Поради факта, че жилищният квартал се развива с бързи темпове и ес забелязва 
тенденция за нарастване броя на учениците в Основно училище „Христо Ботев“, Община 
Бургас и ръководството на училището предприеха стъпки с оглед разширение на 
сградния фонд. От страна на ръководството на учебното заведение бе изготвен 
технически проект за пристройка с физкултурен салон.
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В същото време се появи възможност за изграждане на физкултурен салон в 
училището да се използва държавно финансиране от Министерство на младежта и 
спорта. Община Бургас кандидатства за финансиране на проекта за физкултурен салон в 
ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово, като мотивира необходимостта от такова с липсата на 
спортна база в училището. Изграждането на физкултурен салон би освободило 
помещения в сградата на училището, които са пригодени за провеждане на спортни 
занимания и тези помещения биха могли да се използват по предназначение, а именно за 
учебна дейност.

За съжаление Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово не беше одобрено 
за финансиране от Министерство на младежта и спорта и Община Бургас се обърна за 
съдействие към Министерство на образованието и науката чрез писмо с Изх. № 67-00- 
773(2)/31.07.2020 г„ в което се обосновава нуждата от изграждане на физкултурен салон 
в ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово.

Причина за прекратяване на изпълнението на проекта за пристройка с 
физкултурен салон от страна на училището не е обстановката, свързана с пандемията от 
COVID-19, а възникването на възможност за финансирането му по национална програма.

Община Бургас търси възможности за финансиране на проекти за разширение на 
сградния фонд, както на ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово, така и на други училища на 
територията на общината, които имат такава необходимост и изготвени проекти.

Такава възможност би могла да се реализира през новия програмен период за 
изграждане на нова инфраструктура с помощта на европейски и общински средства. 
Община Бургас ще продължи обсъждането на възможности за финансиране на проекта 
за физкултурен салон на Основно училище „Христо Ботев“, кв. Сарафово.
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