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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 4 0

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за материално-техническо оборудване за дейността
на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Столична община.
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”
Столична община в размер до 540 000 /петстотин и четиридесет хиляди
лева/ с включен ДДС за материално-техническо оборудване за дейността
на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Столична община, както
следва:
1.1. Закупуване на два броя нови високо проходими аварийноспасителни автомобили /4x4/ на стойност до 190 000 лв. (сто и деветдесет
хиляди лева) с включен ДДС;
1.2. Развитие и разширение на системата за ранно предупреждение
на Столична община при наводнения на стойност до 150 000 лв. (сто и
петдесет хиляди лева) с включен ДДС;
1.3. Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална
камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на
рискови точки на стойност до 200 000 лв. (двеста хиляди лева) с включен
ДДС.

2. Разходването на средствата да се извърши съобразно изискванията
на Закона за обществените поръчки.
3. Столична община чрез дирекция „Аварийна помощ и превенция“
контролира дейностите по реализацията на проектите.
4. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ представя в СУСОПФ и
Столична община отчети за усвояването на средствата, както следва:
•Оперативни месечни отчети в направление „Законност,
координация и контрол“ на основание заповед на Кмета на Столична
община № СОА17-РД09-65 от 12.01.2017 г.
•Шестмесечен оперативен и годишен счетоводен отчет в СУСОПФ и
дирекция „Финанси“ за усвояването на средствата от Фонда;
5. След въвеждане на новосъздадените дълготрайни материални
активи в експлоатация, Дирекция „Финанси“ на Столична община да
отрази счетоводно увеличението на активите - общинска собственост.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 30 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-3150/1/04.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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