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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 9 9

на Столичния общински съвет
от 28.05.2015 година
За финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд реализиране на проект за „Изграждане на паркова
среда и засаждане на дървесна и храстова растителност в зелени площи на
територията на Район „Кремиковци”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.3, ал.1, т.5 и чл.5, т.2 от Правилника за
организация и работа на Специализирания общински приватизационен
фонд

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. Финансира със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА"
в размер на 157 268,28 лв. (сто петдесет и седем хиляди двеста шестдесет и
осем лева и двадесет и осем ст.) с ДДС, Район „Кремиковци” за
реализиране на проект за „Изграждане на паркова среда и засаждане на
дървесна и храстова растителност в зелени площи на територията на Район
„Кремиковци”, а именно:
Прилежащи зелени площи на кръстовище на две нива тип детелина
на бул. „Ботевградско шосе” и Околовръстен път; Зелена площ по
поречието на р. Лесновска южно от кв.”Челопечене”; Прилежащи зелени
площи около Долнобогровски манастир „Св.Св. Петър и Павел”; парк до
археологически разкопки, парк до ул. „13” в с.Долни Богров; парково
пространство до ОДЗ 140 в с.”Долни Богров”, в т.ч. и 15 пъти в сезона
поливане на новозасадени дървета в т.ч. и дарени такива”.
2. Разходването на средствата да се извърши съобразно Закона за
обществените поръчки.
3. След реализиране на проекта, Район „Кремиковци” да представи в
СУСОПФ и дирекция „Финанси” на Столична община отчет за

усвояването на средствата, придружен от изискващите се, съгласно
нормативната уредба, разходно-оправдателни документи.
4. След реализиране на проекта, Район „Кремиковци” да отрази
новосъздадената стойност на ДМА в счетоводния баланс на района.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.05.2015 г., Протокол № 82, точка 18 от дневния
ред, по доклад № СО15-0822-88/2/21.05.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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