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До:  
 

„Техномаркет България“ ЕАД  
info@technomarket.bg 

corporate@technomarket.bg 

 
МОЛБА ЗА ДАРЕНИЕ 

на 9 броя климатици  
 

 
Уважаеми дами и  господа, 
 
Ние сме Сдружение Училищно настоятелство към 163 Основно Училище „Черноризец 
Храбър“, гр. София, ж.к. Дружба 2, улица Обиколна 36. Училището ни е едно от деветте в 
район „Искър“, открито през 1990 г., и в него се обучават 550 ученици от 45 педагози и 6 
души непедагогически персонал. Училището ни е с 22 дка двор (най-големият в района – 
печелил 2 пъти проекти Зелена София през 2014 г. и 2019г.), на три етажа със 
стоманобетонна панелна конструкция, изцяло реновирано отвътре. Очакваме и саниране 
отвън по инвестиционната програма на СО. Последните 2 години поддържаме I място на 
база НВО сред училищата в район „Искър“, гр. София. 
 
Поводите да се обърнем към вас са два – от една страна Техномаркет е водещият търговец 
на бяла и черна техника в България и от създаването си централата му се намира в ж.к. 
Дружба, а вторият е това, че сме най-доброто училище в района и помагайки ни, ще 
допринесете за подобряване на социалния си имидж сред нашите родители и техните 
приятели.  
 
Нашият проблем – спецификата на сградата е такава, че над етаж 3 /последен/ няма 
подпокривно пространство, а само стоманобетон панел с дебелина 12 см покрит с 5мм 
воалит с посипка. На този етаж имаме 9 стаи, в които учат 230 ученика. От една страна 
МОН увеличиха учебната година на VII клас до 30.06., а от друга – времето толкова се 
измени, че буквално от средата на май до края на юни, както и от 15-ти септември до края 
на октомври, слънцето нагрява покрива и в тези стаи става над 30 градуса, което е 
кошмарно за учениците и техните преподаватели. Зимните месеци пък това са най-
студените стаи поради същия проблем. 
 
Нашата молба – моля да ни дарите 9 броя климатици за въпросните 9 стаи на етаж 3. 
Стаите са с площ 50 кв.м. и височина 4,20 метра или около 200 куб.м. Единствено държим 
да бъдат максимално енергийно ефективни, защото, както знаете, училищата са на 
свободния пазар на електроенергия и плащат борсови цени. 
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Ние от наша страна ще се погрижим дарението да стане публично достояние, чрез 
благодарствено писмо и сертификат до вашия изпълнителен директор и ресорен 
мениджър, публикации до всички родители в електронния дневник, страницата ни във 
Фейсбук: https://www.facebook.com/163OU, както и в нашия сайт: http://un.163ou.org/. 
 
 
Надявам се да ни дарите така нужните ни 9 броя климатици за 163 Основно Училище „Черноризец 
Храбър” в Дружба 2. 

 
 
                                                                                                     С уважение,  

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Георги Христов, председател на Управителния съвет на 

Сдружение „Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър““ 
имейл: un@163ou.org  телефон: 0898 595 136 http://un.163ou.org/  
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