ДО
Г-Н СТЕФАН МАРКОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
относно: Питане с рег. № СОА21-ВК08-15075/15.10.2021 г.
Двукратно – директно и чрез председателя на СОС, в деловодството на район „Красно
село“-СО е постъпило Питане с рег. № СОА21-ВК08-15075/15.10.2021 г. в деловодството на
Столична община от г-н Стефан Марков - общински съветник в Столичен общински съвет
относно „реконструкция на Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, намираща се на
територията на район „Красно село“, получило рег. № РКС21-ВК08-1862/15.10.2021 г. и рег.
№ РКС21-ВК08-1862-(1)/20.10.2021 г. в деловодството на район „Красно село“-СО.
С него, във връзка с Решение № 528 по Протокол № 23/12.11.2020 г. и Решение № 104
по Протокол № 28/11.02.2021 г. на СОС, са отправени следните въпроси към Кмета на район
„Красно село“-СО, а именно:
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“?
В отговор на поставените въпроси, предоставяме следната информация:
Отговор на зададен въпрос 1:
След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20,
ал. 3 от ЗОП с предмет „Преработка на инвестиционен проект за разширение за 4 групи на
ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 34“, находяща се на
територията на район „Красно село“-СО (публикувана на официалната е-страница на района:
https://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=227), въз основа на сключен Договор за
проектиране с избрания изпълнител „ВИП Проект БГ“ ЕООД с ЕИК 203867329, е възложено
изготвянето на преработен инвестиционен проект на стойност 29 880 лв. без включен ДДС,
или 35 856 лв. с включен ДДС, предвиждащ изграждане на нова 2-етажна сграда за
образователните нужди на общо 6 /шест/, вместо на 4 /четири/ градински и яслени групи,
физкултурен салон и 6 /шест/ детски площадки – при пълно съобразяване с приложимите
действащи нормативни правила и изисквания по казуса.
Към настоящия момент, след поредица от проведени срещи, събиране на
актуализирани основни изходни данни за проектиране и представяне на предварителна
проектна разработка по част „Архитектурна“ за съгласуване на сграда със ЗП от 1 216,4 кв.
м. и РЗП от 2 154,7 кв. м., се довършва провеждането на процедура за избор на изпълнител за
упражняване на строителен надзор в проектирането с изготвяне на Комплексен доклад за

оценка на съответствието на проектната документация по всички части на инвестиционния
проект със съществените изисквания към строежите и Доклад за оценка по част „Енергийна
ефективност“ на инвестиционния проект за обекта – с очакване за позитивно последващо
въздействие върху цялостния процес по оптимизация и подобряване на предложеното
проектно решение.
Отговор на зададен въпрос 2:
Въпреки че към настоящия момент все още няма окончателно изготвен и одобрен
инвестиционен проект за изграждане на обекта, не считаме, че има забава в изпълнението на
възложената обществена поръчка.
В същата връзка е уместно изрично да уточним, че предпочитаме прилагането на повнимателен и аналитично-критичен подход при разглеждане, оценка и съгласуване на всяко
постъпило проектно предложение – с оглед реализиране на възможно най-добрата, разумна,
далновидна и балансирана перспектива за увеличаване на наличния образователен сграден
фонд в района – в пълно съответствие с действителните потребности и нужди на
педагогическия екип и местното население.
Видно от посоченото в отговора на въпроси № 1 и 2, зададеният въпрос № 3 не
следва да получи самостоятелен отговор, тъй като е неотносим към фактическите
характеристики на обсъжданата материя.
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