
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

ОТ 142 ОУ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

Във връзка с публикувана на 10.06.2022 г. във Фейсбук „Подписка от 

родители на ученици в 203 профилирана езикова гимназия „Свети 

Методий“ за връщане на класни стаи № 37, 38, 39 и 40 и тоалетни № 1 и 

№ 2 и прилежащите коридорни пространства на I и III етаж“ в сградата 

на ул. „Пчела” 21, Ви уведомяваме, че искането на 203 ПЕГ е 

незаконосъобразно и неоснователно, а изложената в него информация е 

непълна и поради това частично невярна. 

В подписката е посочено следното: „На основание Заповед № РД-14-

64 от 22 юни 1998 г. на Министъра на образованието и науката, обн. в ДВ 

бр. 77 от 1998 г., и подписан споразумителен протокол между 142 ОУ 

„Веселин Ханчев“ и 203 ПЕГ „Свети Методий“, който е утвърден от 

Кмета на Район „Красно село“ (Протокол № 14 от 11.09.1998 г.) и поради 

увеличения прием на ученици и увеличен, утвърден брой паралелки, ние 

родителите искаме да си върнем полагащите ни се стаи, тоалетни и 

прилежащите пространства – класни стаи № 37, 38, 39, 40 и тоалетни № 

1 и № 2 и прилежащите коридорни пространства на I и III етаж“.  

Пълната фактическа обстановка е следната:   

Със Заповед № РД-14-64/ 22.06.1998 г. на министъра на 

образованието и науката 142 СОУ „Веселин Ханчев“ е преобразувано в 142 

ОУ „Веселин Ханчев“ и ПГИЧЕ (сега 203 ПЕГ) „Св. Методий“, по 

предложение на Столичния общински съвет и въз основа на експертна 

оценка на Регионалния инспекторат на Министерството на образованието и 

науката (МОН) – София. При преобразуването, редът за разделяне на 

имуществото между двете новообособени училища, считано от 01.01.1999 

г., не е уреден в заповедта на министъра, а с двустранен Споразумителен 

протокол от 20.11.1998 г., подписан въз основа на Протокол № 14 от 

11.09.1998 г., с който се разпределят стаи, но само за учебната 1998/1999 г. 

По силата на анекси от 01.10.2011 г. и от 01.09.2012 г. към Споразумителния 

протокол, стаи № 37, 38, 39 и 40, тоалетни № 1 и 2 и прилежащите 

коридорни пространства на 1-ви и 3-ти етаж се предават от ПГИЧЕ „Св. 

Методий“ на 142 ОУ „Веселин Ханчев“.  



Видно от цитираните анекси, които не се споменават в петицията, 203 

ПЕГ безусловно се съгласява първоначалното споразумение за 

разпределение на ползването на сградния фонд със споразумителен 

протокол от 20.11.1998 г. да бъде изменено в частта му относно 

разпределението на класните стаи и тоалетни на третия етаж. Спорните 

помещения, които са публична общинска собственост, са предоставени за 

безсрочно ползване и без условия на 142 ОУ, по взаимно споразумение 

между двете училища и при отчитане на образователните потребности на 

учениците, включително по отношение на физическата среда. Такъв е и 

редът за последващи промени в правото на ползване, а не едностранно и 

ултимативно от една от двете страни, нито дори едностранно от 

собственика – Столична община.  

Във връзка с изложеното, призивът в петицията „да си върнем 

полагащите ни се стаи, тоалетни и прилежащите пространства“ е 

подвеждащ. Не е вярно, че въпросните помещения са „полагащи се“ на 203 

ПЕГ, тъй като няма нито правно, нито фактическо основание за ползването 

им. Точно обратното, правните и фактически основания за ползването им 

са налице за 142 ОУ.  

Стаи № 37, 38 и 39 са класни стаи на 4-тите класове и групи ЦДО, а 

стая 40 е учителска стая на 142 ОУ и е практически невъзможно да бъдат 

предоставени на 203 ПЕГ, тъй като реално се ползват и стопанисват от 

нашето училище.  

142 ОУ „Веселин Ханчев“ е изпратило възражение, спрямо искането 

на 203 ПЕГ да им освободим посочените помещения, до Министъра на 

образованието и науката, Началника на РУО-София-град, Кмета на 

Столична община, Председателя на Столичния общински съвет, Директора 

на Дирекция „Образование“ в СО, Кмета на район „Красно село“, СО, в 

което сме призовали да бъдат прилагани безпристрастно и при отчитане 

интересите на всички засегнати страни принципите на предучилищното и 

училищното образование по чл. 3, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО). Зачитаме правата на всяко дете и ученик, 

но намираме поканата, отправена ни от 203 ПЕГ, за акт на незачитане 

правата на децата и родителите в 142 ОУ и неуважение към правото на 

автономността на 142 ОУ „Веселин Ханчев“.  

Принципът на райониране в предучилищното и началното 

образование е ограничаващ фактор, съобразен със засилената зависимост на 

децата в тази ранна възрастова група от близостта на дома и наличието на 

възрастен придружител от и до училище. Отнемането на и без това 



недостатъчни помещения от 142 ОУ би изострило допълнително проблема 

с недостига на места в общинските детски градини и основни училища в 

прилежащия район.  

В допълнение, поради липса на помещения, в 142 ОУ и за записаните 

към момента ученици не могат да бъдат осигурени минималните 

изисквания за физическата среда в многофункционална зона – зона 

„Спорт“, за начален и прогимназиален етап от основната образователна 

степен, включващи закрита зона за спорт с площ, отговаряща на 

изискванията на чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 24 от 10 септември 2020 

г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие. Поради липсата на учебни стаи, 142 ОУ не може да предложи на 

всички учениците от 1 до 7 клас целодневна организация на учебния ден 

съгласно разпоредбите на ЗПУО. Липсват свободни помещения за 

специализирани кабинети по природни науки, изобразително изкуство, 

хуманитарни дисциплини, технологии и предприемачество, каквито са 

необходими за мотивацията и резултатността на учебния процес във всяко 

съвременно училище. Изложили сме тези обстоятелства във възражението 

пред компетентните органи. 

Петицията буди тревожност в нас, тъй като от страна на 203 ПЕГ са 

нарушени нормите на етика и колегиалност, разпространяват се публично 

факти с невярно съдържание, което злепоставя 142 ОУ, манипулира 

общественото мнение и навява твърдения за некоректно съвместно 

стопанисване на общинската сграда на улица „Пчела“ 21.  

Във връзка с всичко описано по-горе, Ви уверяваме че търсим 

разрешаване на спора по същество от институциите и органите, които имат 

правомощия за това. Всички ние, учители и родители, заедно няма да 

допуснем некоректни и неетични действия срещу 142 ОУ - училището на 

нашите деца. Действия, които съзнателно и преднамерено вредят на името 

на 142 ОУ и създават в обществото невярна представа за работата ни и за 

същността на изнесения публично казус. Вярваме в силата на закона, на 

правото и на единството училище – родители, защото заедно можем повече. 

 

 


