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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 0

на Столичния общински съвет
от 06.02.2020 година
За кандидатстване на Столична община с проектно предложение
„Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез
инвестиции в обновяване на Театър „София“, Район „Оборище“, по
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
по ОП “Регионално Развитие“ 2014-2020..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 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 Столична община да кандидатства с проектното
предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община
чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, Район „Оборище“, по
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014-2020” пред Фонд за устойчиви
градове и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
2. Упълномощава кмета на Столична община да подписва всички
документи, свързани с кандидатстването и подаването на Проекта, пред
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и Управляващия орган на ОПРР 20142020.
3. В случай, че проектното предложение по т.1. бъде одобрено от
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, Столична община поема
ангажимент да осигури необходимия собствен принос по Проекта, от
бюджета на СО, с цел всички дейности по обекта да бъдат изпълнени в
цялост.

4. Гарантира, че за предложения Проект е осигурена устойчивост и
че видът и предназначението на съответния обект няма да бъде променян
за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към
бенефициента.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 06.02.2020 г., Протокол № 8, точка 14 от дневния ред,
по доклад № СОА16-ПП00-13/500/17.01.2020 г. и

е

подпечатано

официалния печат на Столичния общински съвет.
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