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ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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до
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПИТАНЕ
ОТ НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА ..БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ"
УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА.

На основание чл.129, ал.2 от Правилника за дейността на Столичен
общински съвет, отправям към Вас питане, отговорът на което следва да
съдържа пълна информация.
След направена от Вас проверка, на 20 май, на строеж на детска
градина в кв.35, м.“Кръстова вада- изток“, район „Лозенец“ в публичното
пространство останаха редица въпроси за изясняване пред столичани. Вие
констатирахте, че строежа на детската градина закъснява с една година,
при удължени вече срокове и така 150 деца остават без градина. Кметът на
район „Лозенец” г-н Константин Павлов, в защита на районната
администрация, заяви че е наследил строежа от бившия кмет на ГЕРБ г-н
Любомир Дреков и е трябвало да приключи през 2018г. В публичното
пространство стана ясно, че финансирането на този обект от започването
му до сега е осигурено от Столична община.
Моля да ми бъде отговорено на следните въпроси, поставени от
граждани, живущи в район „Лозенец” :

1. Колко средства на столичани са изразходвани за СМР за периода от
стартирането му до края на 2019г. ?
2. Колко средства на столичани са изразходвани за СМР за периода от
началото на 2020г. до момента ?
3. Какви са причините за спирането и забавянето на СМР за периода от
250 дни между средата на 2018г. и началото на 2019г., и кой е
отговорен за това ?

4. Каква е общата стойност на проекта, която е предварително
заложена в Количествено-стойностна сметка за изграждането на
детската градина.
5. Ще се оскъпи ли обекта и с колко, поради неизпълнението в срок и
забавянето му през годините?

Отговорът да ми бъде предоставен в писмен вид на електронната ми поща
nick.velchev@gmail.com
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