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Какво ново?

ХРАМ „СВ. БЕЗСРЕБРЕНИЦИ КОЗМА И ДАМЯН”

ФУТБОЛЕН
ОТБОР
„ПАНОРАМА СОФИЯ“
ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРАМ
„СВ.
БЕЗСРЕБРЕНИЦИ
КОЗМА И ДАМЯН” .
НОВ КОНСУЛТАТИВЕН
СЪВЕТ НА РПС ФМ АД
В Резиденшъл Парк София по инициатива на
живущите започна изграждането на храм „СВ.
БЕЗСРЕБРЕНИЦИ КОЗМА
И ДАМЯН” . Параклисът
ще се намира югозападно от главния вход на
жилищния комплекс и
има одобрение от администрацията на НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО † НЕОФИТ МИТРОПОЛИТ
СОФИЙСКИ И ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ. По предварителни оценки бюджетът за завършването на цялостното строителство и вертикална
планировка както и зографисване
на храма в едно с цялата необходима утвар и богослужебни книги,
възлиза на 85 000 Евро. Църковното настоятелство отправя апел

към всяко семейство в РПС,

GSM: +359 899 819013

близки, приятели и познати

hydrosysbg@gmail.com.

всички заедно да подкрепят

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

изграждането на храма като

Титуляр:

дарят парични средства за не-

Църковното Настоятелство

говото построяване и под-

„СВ. БЕЗСР. КОЗМА И ДАМЯН”

дръжка. За повече информация и подробности можете да
се обърнете към Църковното
настоятелство с председател:
доц. д-р инж. Ангел Захариев

Банка: Пиреос България ЕАД
Клон: Бизнес парк София
IBAN:
BG37PIRB80701605607520

На 14.09.2016 бе
проведено

НОВ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА РПС ФМ АД

заседание на Съве-

КС направи своето първо заседа-

създаде

зат-

ворена
фейсбук- гру-

та на директорите на РПС ФМ ние. КС направи преглед на насто- па, с цел да се продължи поАД, на което бяха утвърдени ящите казуси за разрешаване и лесната комуникация с живущите
следните седем човека като чле- констатира нарастване на наруше- в комплекса. Всеки собственик и
нове на Консултативен съвет, нията на подписаните от всички живущ има правото да се присъесъбрали най-много гласове при живущи Правила, а именно: нес- дини към групата на следния
линк: https://www.facebook.com/
проведеното гласуване:
пазване на ограничението на скоgroups/986074161519460/?fref=ts
ростта в комплекса; дългосрочно
Димитър Миленов
паркиране в буферните паркинги „Резиденшъл Парк София“ ЕООД
Елена Кирилова
и по джобовете; неспазване на ще участва със свой отбор
Андон Ичев
правилата за обитаване на кучета- „Panorama Sofia” в аматьорското
Атанас Димов
та в РПС; занижено ниво на конс- състезание
по
мини-футбол
Теодор Попов
Петър Пунчев
Николай Русакиев

татиране на нарушенията от стра- „BUSINESS LEAGUE Sofia 2016“.
на на охраната на комплекса. В Състезанието се провежда еженай-кратки срокове КС ще разгле- годно, като тази година ще се

да тези въпроси и ще даде своите проведе в периода Септември
В допълнение следните трима препоръки за конкретни мерки с 2016 г. – Юли 2017г., в гр. София
души бяха избрани да участват в цел спазването на правилата, как- и е открито за участие на дружесработата и заседанията на Кон- вито са към момента. Поради не- тва. Част от срещите ще бъдат
възможност за по-нататъшно из- излъчвани на живо в мрежата на
султативен съвет:
Аспарух Делев
Деян Петрески
Мартин Йовчев
Припомняме, че дейността на
КС бе регулирана на 04.11.2013г.
чрез Правилник за дейността на
КС. Неговата цел е подпомагане
дейността на „Резиденшъл Парк
София Фасилити Мениджмънт“
АД в управлението на жк. София
парк чрез участване в дискусии,
даване на предложения и активно участие във вземането на решения, касаещи управлението и
поддръжката на комплекса.
На 13.09.2016 г. новоизбраният

ползване на досегашната социал- „Blizoo ТV”. Пожелаваме на отбона мрежа, съвместно с КС се
ра успех и само победи!

