СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 2

на Столичния общински съвет
от 13.01.2022 година
За кандидатстване на Район „Подуяне“-СО по Програма „Красива
България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените
места“ с проект „Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на
мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на читалище
„Васил Левски“, бул. „Ботевградско шосе“ № 50, с ИН 68134.614.266.1,
кв.87, УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосе-рамка“ по плана на
гр.София, Район „Подуяне“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.19 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие на Столична община - Район „Подуяне“ да
кандидатства за финансиране по Програма „Красива България“, мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места” на Програма
„Красива България“ по проект „Конструктивно-възстановителни работи и
внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на
сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско шосе“ №50, с
ИН 68134.614.266.1, кв.87, УПИ I-за читалище, м. „Ботевградско шосерамка“ по плана на гр.София, Район „Подуяне“ - публична общинска
собственост АОС № 0469 при условие на съфинансиране от Столична
община в размер на 54% от общата стойност на проекта.
2. При одобряване на проекта по т.1 възлага на кмета на Район
„Подуяне“ да внесе доклад с искане за съфинасиране в размер на
125 604,65 лв. (сто двадесет и пет хиляди шестстотин и четири лева и 65
ст.) с ДДС до съвета за управление на СОПФ.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.01.2022 г., Протокол № 45, точка 49 от дневния ред,

по доклад № СОА21-ВК08-16803/16.11.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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