
2016-04-21 Столичният заместник-кмет Тодор Чобанов и кметът на Район „Красно село”-СО Христо Апостолов

провериха ремонта на общински културен институт „Красно село“

Ремонтът на общински културен институт &bdquo;Красно село&ldquo; се изпълнява в срок, показа проверката. Предвижда се

цялостното конструктивно укрепване и строително-ремонтни работи по фасадата на сградата да приключат през 2017

година. Това заяви заместник-кметът на София по направление &bdquo;Образование, култура и превенция на

зависимости&rdquo; д-р Тодор Чобанов, в присъствието на кмета на район &bdquo;Красно село&ldquo; Христо Апостолов,

директора на ОКИ &bdquo;Красно село&ldquo; Стефан Стефанов, строителната фирма, представители на медиите. 

     

 В рамките на инвестиционната програма на Столична община през септември 2015 г. Район &bdquo;Красно село&ldquo;

започна изпълнението на цялостно конструктивно укрепване на сградата на Общински културен институт &bdquo;Красно

село&ldquo; с цел отстраняване на съществуващите конструктивни проблеми. Заедно с укрепителните дейности ще бъдат

изпълнени и други ремонтни и възстановителни дейности, включително във вътрешното пространство и по фасадите на

сградата. Ще се подменят голяма част от инсталациите в сградата, ще се изпълнят дейности за повишаване на енергийната й

ефективност. 

 С оглед ползването на сградата през целия период на строителство е предвидено изпълнението на строително-монтажните

работи на етапи. Строителството започна в края на септември 2015 г. и в момента се изпълнява първият етап, който

включва помещенията и елементите в северозападната част на сградата към бул. &bdquo;Цар Борис III&ldquo;. Изпълнени

са голяма част от конструктивните елементи за етапа, подменят се дограмата, инсталациите и настилките. Започва монтаж

на вентилируемата окачена фасада. Строително-монтажните работи по първия етап ще приключат през август тази година.

След това ще започне работата и по останалите етапи, съгласно одобрените инвестиционни проекти, която ще продължи и

през 2017 година. Кметът на Район &bdquo;Красно село&rdquo; Христо Апостолов заяви готовността на администрацията

всички предвидени дейности да бъдат завършени в срок и качествено.

  Обектът се финансира с бюджетни средства на Столична община. Общата стойност на обекта възлиза на 4 100 000 лева,

като стойността на строително-монтажните работи, предвидени в първия етап, е приблизително 1 700 000 лева.  

 

 Д-р Чобанов посочи също, че по Оперативна програма &bdquo;Региони в растеж&ldquo; е включено обновяването на обекти

на културни институти. Това са театър &bdquo;София&ldquo; и общински културен институт &bdquo;Средец&rdquo; в район

&bdquo;Оборище&ldquo;.   
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