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от
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на
Столична община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Лисабонска
Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция,
интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ
на Европейския съюз

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение с рег. 95/14.02.2019 г. Столичният общински съвет даде съгласие
Столична община да участва като партньор в проект „Лисабонска Стратегия за
местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран
инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ ІIІ на
Европейския съюз.
Съгласно сключения договор за субсидия, изпълнението на ІІ -ра фаза на проекта
следваше да обхване две годишен период от декември 2018 г. до декември 2020 г.
Общият бюджет на Столична община е в размер на 52 000 EUR, от които 85% са
съфинансиране от ЕФРР и 15% са от национални средства, осигурени от
републиканския бюджет чрез МРРБ.
Във връзка с настъпилата ситуация, вследствие с КОВИД 19 пандемията,
Секретариата на Програма УРБАКТ ІIІ реши периодът на изпълнение на проектните
дейности да бъде удължен до юни 2021 г., като бюджетът остава непроменен.
Изпълнението на проект Com.Unity.Lab е насочено към споделяне на интегриран
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подход за въздействие, подобряване и оживяване на социално изключени градски
територии, чрез използването на четири инструмента за влияние върху градските
територии, с активното участие на местни общности.
Съгласно чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
и от други международни програми и договори, може да се отпускат временни
безлихвени заеми от общинския бюджет - с решение на съответния общински съвет.
Авансовото съфинансиране е под формата на временен безлихвен заем, като сумите се
превеждат по сметка за средства от Европейския съюз. Отпуснатият временен безлихвен
заем се възстановява в бюджета, след верификация на направените разходи и подаване
на искания за плащане към Програма УРБАКТ на ЕС.
С Решение № 95/14.02.2019 г. Столичният общински съвет даде и съгласие за
отпускане на 53 001.78 лева с ДДС за изпълнение на проектните дейности, предвидени
за 2019 г.
В изпълнение на проекта, към настоящия момент са извършени следните
дейности:
 Изискани и обработени са данни от различните направления на Столична
община, както и държавни институции, във връзка с изработването на
методология за идентифициране на социално изключени територии в
рамките на Столична община;
 Изработена е методология за идентифициране на социално изключени
територии в рамките на Столична община;
 Изработена е карта на териториите в Столична община, в които следва
приоритетно да бъдат насочени усилия за намаляване на социалните
неравенства. Картата е част от процеса за изработване на „Програма за
София“ – планът за интегрирано развитие на Столична община;
 Създадена е местна работна група (ULG);
 Проведени са четири срещи на Местната работна група с цел
идентифициране на социално изключени територии в рамките на
Столична община и обсъждане на карта на териториите;
 Идентифицирана е група на заинтересованите страни;
 Организирани и проведени са 5 срещи на местните заинтересовани страни;










Изготвен и актуализиран е локален комуникационен план;
Създадена е фейсбук група на проекта;
Създаден Дневник на проекта (Transfer diary);
Взето е участие в международни срещи, организирани и проведени от
партньорите;
Взето е участие в проведени от мрежата на Програма УРБАКТ III
уебминари на теми: „Планове за трансфер – добри практики“;
„Поддържане на ангажираността и изграждане на капацитет на членовете
на Местните работни групи“; „Въздействието на КОВИД – 19 върху
разширяването на мрежата“; „Методи и инструменти за провеждане на
уебминари“; „Съвети при провеждане на онлайн срещи“;
Проведени са две онлайн среща с международните партньори,
организирани от екипа на проекта;
Проведени са четири уебминара в мрежата с теми: „Картиране“, „Работни
групи“, „Грантове“, „Водено от общностите местно развитие“;
Проведени са две фази на Първо ниво на контрол, съгласно изискванията
на Програмата.
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С цел навременно изпълнение на дейностите по проекта, предвидени за 20202021 г., е необходимо да бъдат отпуснати заемообразно средства от бюджета на
Столична община в размер на 48 699. 82 лева с ДДС.
Средствата са необходими за разплащане на разходи по проекта, както следва:
СУМИ ПО БЮДЖЕТНИ ПЕРА
за 2020 г./2021 г.
Бюджетно перо 1 „Възнаграждения на екипа на Проекта (Staff Costs)”
14 459. 62 лева (7 393.20 евро);
Бюджетно перо 2 „Пътуване и настаняване на служители и външни експерти по
време на учебни посещения и срещи по проекта (Staff travel and accommodation)”
3 911. 60 лева с ДДС (2 000 евро с ДДС);
Бюджетно перо 3 „Външна експертиза и услуги (External Expertise and Services)”
30 328. 60 лева с ДДС (15 507 евро с ДДС).
ОБЩО: 48 699. 82лв. с ДДС
Бюджетно перо 3 включва разходи за: изготвяне на проучвания за нуждите на
проекта; организиране и модериране на работни срещи на заинтересованите страни,
осигуряване на външна експертиза за съществуващите политики за подобряване и
оживяване на социално изключени градски територии; осигуряване на комуникационни
дейности; изработване на образователни информационни видеа, осъществяване на
финално Първо ниво на контрол по проекта; участие на външни експерти, ангажирани с
работа по проекта в заключителна среща по проекта.
Отпускането на заемообразни средства е необходимо поради факта, че
процедурата за възстановяване на разходи по Програма УРБАКТ III е след представяне
на искане за плащане, базирано на реално извършените от бенефициента разходи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
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, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община (СО)
предлагам Столичният общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 48
699. 82 лв. с ДДС (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и девет
лева и 0.82 лева) от бюджета на Столична община с цел разплащане на
разходи по изпълнение на ІІ-ра фаза на проект „Лисабонска Стратегия за
местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция,
интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма
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УРБАКТ ІIІ на Европейския съюз.
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е, след като Управляващият орган
на Програма УРБАКТ III на ЕС одобри исканията за плащане от страна на
Столична община. След верифициране на сумите, същите ще бъдат
възстановени по Бюджета на СО.
Приложения:

com
unitylab
new.xlsx
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proekt na reshenie
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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

архитект Здравко Здравков
Signed by: Zdravko Simeonov Zdravkov
Съгласували чрез АИССО
Заместник-кмет „Финанси и стопанска дейност”: Дончо Барбалов

Директор на дирекция „Финанси”: Марияна Симеонова
Ръководител на проекта:
4/13/2021
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Любомир Георгиев

архитект Любомир Георгиев
Подписано от: LUBOMIR IVANOV GEORGIEV

Изготвили: чрез АИССО:
Ася Ламбрева - координатор на проекта и гл. експерт в дирекция „ЕПП“: 13. 04. 2021 г.
Петранка Котева - счетоводител на Проекта:
13. 04. 2021 г.
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
ЗА: Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на
Столична община за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Лисабонска
Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция,
интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ
на Европейския съюз (ЕС)
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, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община (СО)

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
РЕШИ:

С Ъ В Е Т

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 48 699.
82 лв. с ДДС (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и девет лева
и 0.82 лева) от бюджета на Столична община с цел разплащане на разходи по
изпълнение на ІІ-ра фаза на проект „Лисабонска Стратегия за местно
развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран
инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ ІIІ на
Европейския съюз.
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е, след като Управляващият орган
на Програма УРБАКТ IІІ на ЕС одобри исканията за плащане от страна на
Столична община. След верифициране на сумите, същите ще бъдат
възстановени по Бюджета на СО.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2021 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по доклад
№_______________ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Елен Герджиков
Юрист от Администрацията на СО: ___________
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