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то:
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”Georgi Stoyanov”

un@1630u.org, ”Orumi Orumev Pilot” «simeonov50yahoo.co.uk>

Apr 9, 2022 2:34:58 рм

Здравейте , Училищно Настоятелство,

казвам се Георги Стоянов и ви пиша във връзка с изработването на план за регулация на терените , източно от 163
училище. Освен от името на собствениците на терените , взимам и отношение като баща на 4 деца и дядо на 7 внука
относно планираната улица..
Обръщаме се към вас с убеждението , че освен официалната училищна администрация би било редно и вие като
представители на децата и родителите да бъдете запознати и да вземете отношение по този важен за развитието на
училището и района въпрос.
Прилагаме ви извадка от плана с последните идеи , които не бяха приети по редица причини. Там се вижда , че
първоначално предложената улица се прекъсва между училището и терена определен за детско заведение
(обозначено като корекция с малки кръстчета) и обръщало в долната част на този терен..
След дискусии и взимайки в пред вид предимството на интересите на децата и родителите от училището и от
евентуалната детска градина над комерсиалните частни интереси ние считаме:
1. Не е необходима голяма улична артерия минаваща непосредствено пред входа на училището.
2.0птимално би било да има еднопосочна улица с единичен (едностранен) тротоар към страната на училищната
ограда, която да минава изцяло по трасето на първоначално планираната улица.
З. Велоалея би създала опастност за децата поради все още недостатъчната култура и особено неразумното
управление на електрическите тротинетки.. Предлагаме подобна велоалея да не бъде проектирана по тази улица
поради не малкото случаи напоследък на пострадали деца от подобни недомисленици.

С удовоствие бихме изслушали и аргументите ви , ако имате друго виждане , понеже сме убедени , че повече
добронамерени глави намират още по-добрите решения.

Бъдете здрави и продължавайте добрата работа като училищно настоятелство.

09.04.2022 Георги Стоянов тел. 0888969835
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