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 7 5

на Столичния общински съвет
от 23.06.2022 година
За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична
община за разплащане на разходи за дейности по сключен
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за
реализация на следния проект:
1. Проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната
инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на
Театър „София“, Район „Оборище“.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.2 и ал.4 от
Закона за публичните финанси и чл.49, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години

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. Предоставя временен безлихвен заем на Столична община от
бюджета на Столична община, в размер на 2 200 000 лв (два милиона и
двеста хиляди лева) с ДДС за обезпечаване на плащания по сключени от
Столична община договори за изпълнение на Дейности: „СМР в
изпълнение на инвестиционен проект за основен ремонт/реконструкция на
Театър „София“, бул. „Я. Сакъзов” № 23А, УПИ II, кв.582, м. „Зона Г-13
Юг“, Район „Оборище“, гр.София“, „Авторски надзор“; „Строителен
надзор“, „Одит на проекта“; „Информация и комуникация“;
Възнаграждения на екип за изпълнение на дейност „Организация и
управление на проекта“, по сключения между Столична община и
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по ОПРР 2014-2020 №BG16RFOP001-1.001-0008-C01 №
РД-02-37-31/16.09.2021 г. за реализация на Проект „Развитие на културната
инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на
Театър „София“, Район „Оборище“.
2. Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след като
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж 20142020 г.“ одобри исканията за плащане от страна на Столична община. След
верифициране на сумите, същите да бъдат възстановени по бюджета на
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.06.2022 г., Протокол № 58, точка 48 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-6609/20.06.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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