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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 4 0

на Столичния общински съвет
от 22.12.2016 година
За финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за реализация на инвестиционен проект за
озеленяване на квартали в Район ”Изгрев”, местност „Изток-Изток” и
възстановяване на детска площадка, находяща в ж.к.”Изток”, ул.
„Самоков” до бл.6.
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”
Район „Изгрев” в размер до 60 000,00 лв. /шестдесет хиляди лева/ с ДДС за
изготвяне на инвестиционен проект за облагородяване на междублоково
пространство в карето между ул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул.
„Антон П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” за УПИ I - за жс, кв.74, УПИ VII за озеленяване, кв.74, УПИ IV-за озеленяване, кв.74а УПИ II-за
озеленяване, кв.74а, местност „Изток-Изток”, на територията на Район
”Изгрев” и изпълнение на одобрени СМР дейности по проекта, привеждане
на детска площадка в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от
12.01.2009 г., находяща се в ж.к. „Изток”, ул. „Самоков”, бл.6.
2. Разходването на средствата да се извърши съобразно Закона за
обществените поръчки.
3. След завършване на обектите, кмета на Район „Изгрев” 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, като отрази
новосъздадената стойност на ДМА в счетоводния баланс на района.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.12.2016 г., Протокол № 26, точка 25 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ВК08-16700/1/14.12.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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