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ДОКЛАД
от
д-р Кристиан Кръстев – заместник-кмет на Столична община по направление
„Транспорт и градска мобилност”

Относно: Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на
Столична община за разплащане на разходи свързани с изпълнението на проект
„Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на
Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 224 от 11.06.2020 г., Столичният общински съвет даде съгласие
Столична община да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация и
модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“ по
Процедура BGENERGY2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската
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инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
В изпълнение на т. 4 от горецитираното решение между Столична община и
Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма
ВЕЕЕЕС, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., е подписан Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с рег. № СОА21-ДГ56-444 от 08.04.2021 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: BGENERGY2.001-0092 - „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено
осветление на Столична община“.
Основната цел на Проекта е реализиране на енергоефективна рехабилитация на
съществуващата Система за външно изкуствено осветление (СВИО) в определени
ключови пътни артерии и булеварди на територията на Столична община, като се
използват най-изгодните технически възможни и икономически обосновани решения за
практическо прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване ефективността при
експлоатация на промишлени системи.
В проектното предложение на Столична община са включени СВИО на следните
основни пътни артерии и булеварди, а именно:
- Южна дъга (СОП) - от кръгово Арена - Младост до бул. „Цар Борис III“;
- Цариградско шосе – от Пътен възел (ПВ) „7 километър“ до ПВ „Южна дъга“,
Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“;
- бул. „Г. М. Димитров“ - от ПВ „4 километър“ до бул. „Симеоновско шосе“;
- бул. „Симеоновско шосе“ – от бул. „Г. М. Димитров“ до Южна дъга (СОП);
- алея Яворов и бул. „Ситняково“ – от бул. „Н. Й. Вапцаров“ до ПВ Подуяне;
- бул. „Данаил Николаев“ от ПВ Подуяне до Кръгово ПВ Сточна гара;
- бул. „Сливница“ – от кръгово ПВ Сточна гара до ул. „Опълченска“;
- бул. „Ботевградско шосе“ - от ПВ Подуяне до ПВ Северна скоростна тангента,
като общият брой LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани в изпълнение на
проекта са 3010 бр.
Общата стойност на Проекта е в размер на 1 050 703,58 лева с ДДС, от които
безвъзмездна финансова помощ в размер на 757 405, 52 лв. и собствено финансиране от
бюджета на Столична община в размер на 293 298, 06 лв.
Срокът за изпълнение на Проекта е 18 месеца от започване на изпълнението.
Допустимите дейности по проекта са рехабилитация и модернизация на системата за
външно изкуствено осветление на Столична община; управление на проекта; обмяна на
опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво и обучение,
предоставени от Партньора; посещения в България на Партньорите и посещение на
кандидата в страна-донор; одит; дейности за информираност и публичност.
Плащанията се извършват при наличие на разполагаем лимит, както следва:
- Авансово плащане;
- Междинно/и плащане/ия;
- Окончателно плащане.
На 20.07.2021 г. от Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен
оператор по Програма ВЕЕЕЕС, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., е получено
авансово плащане в размер на 227 221,66 лева. Разходваните средства към 15.05.2022 г.
са в размер на 214 645,96 лева с ДДС, както следва:
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- Бюджетно перо „Разходи за персонал“ – 21 932,23 лева;
- Бюджетно перо „Разходи за партньора“ – 8 811,37 лева;
- Бюджетно перо „Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с
дейностите по реконструкция и модернизация на системата/ите за външно изкуствено
осветление“ – 182 570,36 лева;
- Бюджетно перо „Други разходи по договори с външни изпълнители на
Бенефициента, в това число: публичност и одит“ – 1 332, 00 лева.
Междинни плащания от Програмния оператор не са получени.
Изпълнението Проекта е в напреднала фаза. Към настоящия момент в
изпълнение на Проекта са извършени следните дейности:
- Подменени са 806 бр. осветителните тела, от които 160 бр. на
бул. „Симеоновско шосе“, 383 бр. на бул. „Ботевградско шосе“, 60 бр. на
бул. „Данаил Николаев“ и 206 бр. на бул. „Сливница“;
- Изработен е уеб сайт на проекта, изработена и монтирана е метална табела и
брошури, в изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване на публичност,
информация и визуализация. На 07 юни 2022 г. е проведена е встъпителна
пресконференция;
- Осигурено е извършването на независим финансов одит;
- Предоставени и приети са от Програмния оператор на Програма ВЕЕЕЕС,
финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. два междинни отчета за
извършените разходи за периода 08.04.2021 г. – 31.12.2021 г., като отчетените
средства са верифицирани от Програмата;
- Изготвен и предоставен е на Програмния оператор на Програма ВЕЕЕЕС,
финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. трети междинен отчет за
извършените разходи в периода 01.01.2022 г. – 30.04.2022 г. Представения
междинен отчет е в процес на оценка.
Предстои рехабилитация на СВИО и на останалите булеварди, включени в
одобреното проектно предложение; въвеждане на система за автоматизация и
управление, и мониторинг на потреблението на електрическа енергия от СВИО;
изграждане на осветителна система на транспортен подлез под бул. „Цариградско шосе“
(при магазин Mr. Bricolage), изискващ постоянно 24 часово осветление; провеждане на
посещение на място и заключителна пресконференция, учебно посещение за обмяна на
опит и добри практики в град Осло, Норвегия от членовете на екипа за управление и
изпълнение на проекта.
С цел осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване на плащанията, свързани
с изпълнението на Проекта, е необходимо заемообразно отпускане на средства от
бюджета на Столична община в размер на 530 183, 86 лева с ДДС, за разплащане на
разходи по Проекта, както следва:
- Бюджетно перо „Разходи за персонал“ - 46 109, 77 лева;
- Бюджетно перо „Разходи за партньора“ – 35 196, 63 лева;
- Бюджетно перо „Разходи по договори с външни изпълнители, свързани с
дейностите по реконструкция и модернизация на системата/ите за външно
изкуствено осветление“ – 437 171, 58 лева;
- Бюджетно перо „Други разходи по договори с външни изпълнители на
Бенефициента, в това число: публичност и одит“ – 17 798, 00 лева;
- Бюджетно перо „Разходи за учебно посещение за обмяна на добри практики
от бенефициента“ – 6 483, 58 лева.
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Общата стойност на предвидените разходи по бюджетни пера е в размер на
542 759, 56 лева, като сумата в размер на 12 575, 70 лева е остатък от полученото по
програмата авансово плащане.
Предвид гореизложеното, предлагам 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, Столичният общински съвет да вземе решение съгласно приложения
проект.

Приложения:

proekt na reshenie Договор БФП.pdf
1.docx

R.224.pdf

С уважение:
16.6.2022 г.

X

Кристиан Кръстев

зам.-кмет на направление
"Транспорт и градска мобилност"
Signed by: Kristian Dimitrov Krastev

Съгласували чрез АИССО:
Заместник-кмет „Финанси и здравеопазване”: Дончо Барбалов
Директор на дирекция „Финанси”: Марияна Симеонова
Ръководител на проекта: Петя Тодорова, гл. експерт в дирекция „УАТ“
Гл. юрисконсулт на направление „ТГМ“: Петя Иванова
Изготвили чрез АИССО:
Ася Ламбрева - координатор на проекта и гл. експерт в дирекция „ЕППТ“
Красимира Александрова-Вунчова - счетоводител на Проекта
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
ЗА: Даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на
Столична община за разплащане на разходи свързани с изпълнението на проект
„Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на
Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“
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

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 530
183. 86 с ДДС (петстотин и тридесет хиляди сто осемдесет и три 0.86 лева) от
бюджета на Столична община с цел разплащане на разходи по изпълнение на
проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено
осветление на Столична община”, финансиран по Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е, след като Управляващият орган
на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство 2014-2021 г. одобри исканията за плащане от
страна на Столична община. След верифициране на сумите, същите ще бъдат
възстановени в Бюджета на Столична община.
Приложения:
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2022 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по доклад
№_______________ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев
Юрист от Администрацията на СО: ___________
Петя Иванова
гл. юрисконсулт на
направление „ТГМ“, СО

