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РЕГ. №
Подписано от: Stela Milkova Tsvetanova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-5148/03.06.2021 г.

Уважаеми господин Велчев,
В отговор на поставените в питането въпроси, Ви предоставям информация по
зададените от Вас въпроси от кмета на район „Лозенец“ в приложението към отговора и
допълнително уточнение от дирекция „Обществено строителство“:
Възложител по договора за изграждане на обект: „Детска градина” в УПИ II-за
детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада” по плана на гр. София е кмета на район
„Лозенец”. Задължението за осигуряване на качественото и срочното изпълнение на
строителния процес е на възложителя, в клаузите на сключения договор са разписани
правата, задълженията и отговорностите на участниците в строителния процес.
Въвеждането в експлоатация на детската градина в „Кръстова вада“ беше сериозно
забавено, като в отговора от район „Лозенец“ са описани причини за допуснатата забава.
Към края на 2019 г. е бил завършен грубият строеж на сградата, дограмата,
топлоизолационният пакет по фасадата и частично инсталациите (около 75% от
дейностите), останали за довършване са дейности по част „Архитектура“, довършителни
работи, басейн и вертикална планировка. За всички последващи дейности, за които
районът е поискъл средства, те са осигурени от Столична община. След въвеждането в
експлоатация на детската градина и до момента е забавен процесът на обзавеждане, което
да позволи децата да започнат да посещават детската градина. Служители от дирекция
„Образование“ правят ежеседмични проверки на напредъка, като и до момента
възложителят и изпълнителя не са завършили процеса по отстраняване на дефекти и
монтиране на цялото обзавеждане.
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Приложение, отговор на кмета на район „Лозенец“:

Отговор от
РА-Акстър.pdf

С УВАЖЕНИЕ,
24.11.2021 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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