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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02'98 70 855, https://council.sofia.bg

ДО:
РОСИНА СТАНИСЛАВОВА
КМЕТ НА
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

ПИТАНЕ
от

Стефан Марков - общински съветник

ОТНОСНО: реконструкция на Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова”,
намираща се на територията на район „Красно село“

Правно основание: по чл. 33, ал. 1. т. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 129. ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Столичния общински съвет

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНИСЛАВОВА,
Предвид нуждата от осигуряване на нови възможности за удоволетворяване на
съществуващите потребности от образователни услуги в Столична община, с Решение
№ 528 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. Столичния общински съвет е приел Програма
за строителство на детски градини 2021-2023 г. В Приложение № 1 към нея на стр.4 в
Раздел „НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2020 г. И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ
2022 г.“, под № 4 е заложено реконструкцията на Обект: ДГ № 8 „Проф.д-р Елка
Петрова” в район „Красно село“ - разширение за 4 нови групи с индикативна стойност
3 500 000 лева.
С Решение № 104 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. Столичният общински
съвет е дал положителна технико-икономическа оценка на икономическата
целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение за
изграждане на нов Модул-разширение за 6 групи към ДГ № 8 „Проф.д-р Елка

Петрова", въз основа на направен подробен архитектурно - градоустройствен анализ и
служебно издадено Удостоверение за годност на съществуващите сгради в УПИ 1.
кв.290, м."ж.к. Борово“ по плана на град София.
В тази връзка, а и с оглед изразено недоволство на граждани от район ..Красно
село“, бих искал да отправя следните въпроси към Вас. в качеството Ви на кмет на
район ..Красно село“:
1. Има ли изготвен, одобрен и съгласуван проект, касаещ реконструкцията на 8
ДГ .,Проф.д-р Елка Петрова“? Ако има. на каква стойност е и какви са заложените
параметри в него?
2.
Ако няма, защо и на какво се дължи забавянето?
3. В случай, че не са започнали дейностите по т. 1. какви действия е предприела
ръководената от Вас администрация с оглед удовлетворяване на обществения интерес
от нуждата от детски градини на територията на район ..Красно село"?

Отговорът следва да бъде представен писмено в срока по чл. 130, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет - до
следващото редовно заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,
гефан Марков/

