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ДОКЛАД
От; Стефан Марков - общински съветник и Председател на СУСОПФ
Дончо Барбалов - зам.-кмет на CO и управител на СОПФ

Относно: Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски
градини през 2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На свое заседание, проведено на 30.06.2022 г. Съветът за управление на
Специализирания общински приватизационен фонд обсъди доклад с изходящ
номер СОА21-ВК08-14854-[61] от 28.06.2022 г. на заместник-кмета на CO
инж. Ангел Джоргов относно предоставяне на допълнителни средства от
СОПФ за изпълнение на ремонти на училища и детски градини през 2022 г.
През 2021 година, във връзка с подготовката на проектобюджета на
Столична община за 2022 г., с писмо с per. № СОА21-ВК08-14854 от
12.10.2021 г. зам.-кмета на направление „Обществено строителство“ инж.
Ангел Джоргов изиска от всички районни кметове да предоставят своите
предложения за включване на обекти от образователната инфраструктура в
инвестиционната програма на Столична община за изпълнение на строителномонтажни работи (СМР). В отговор са получени мотивирани предложения за
финансиране, възлизащи на стойност над 92 000 000 лв.
След основен преглед на получените предложения, с доклад № СОА21ВК08-14854-[47]/17.01.2022 г. в СУСОПФ бе внесена доклад за осигуряване
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два) оригинални екземпляра - един за адресата и един за
УАСО. Приложенията се сканират и са на разположение в АИССО
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на средства по бюджети на районни администрации за изпълнение на найнеотложните тогава 18 обекта. С Решение № 56 от 27.01.2022 г. Столичния
общински съвет предостави исканите с доклада 2 826 850 лв. за изпълнение на
обектите. Към настоящия момент част от тях са завършени, а други се
изпълняват.
В Столична община продължават да постъпват искания от районни
кметове, директори и родители, за финансиране на СМР на детски градини и
училища. Лошото състояние на покриви на сгради се дължи на въздействието
метеорологичните условия, проблеми има при отоплителни инсталации и
други. Направление „Обществено строителство“ прегледа всички постъпили
искания за финансиране, направи огледи на място и изготви нов списък на 10те най-неотложни за изпълнение обекти (8 детски градини и 2 училища), който
е приложение към доклада. При разработването на списъка са взети предвид
обосновките на районните кметове, констатациите от направени огледи на
място, препоръките от съставени технически паспорти и обследвания на сгради.
Общата стойност на необходимото финансиране за изпълнение на
обектите от списъка е 1 157 070 лв.
След обсъждане и на база представените от районните администрации
обосновки и количествено-стойностни сметки, Съветът за управление на
СОПФ прие решение в подкрепа на искането за посочените по-горе средства
за финансиране изпълнението на строително-ремонтни работи по обекти от
инфраструктурата на образованието през лятото и есента на 2022 година.
Приложения :
1. Доклад вх. № СОА21-ВК08-14854-[61 ] от 28.06.2022 г. на инж. А. Джоргов
2. Списък с обекти по райони
3. Обосновки и количествено-стойностни сметки от йайоните на CO
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СУ СОПФ:
........................
(СТЕФАН МАРКОВ)
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РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от
2022 година
За;
Финансиране със
средства
от Специализирания
общински
приватизационен фонд за изпълнение на ремонти на училища и детски
градини през 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1, т.2 и т.З и чл. 5 от Правилника за
организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Финансира със средства от Специализирания общински приватиза
ционен фонд, напр. ..Инвестиции и придобиване на ДМА“ райони на
Столична община в размер на 1 157 070 лв. (един милион сто петдесет
и седем хиляди и седемдесет лева) с ДДС за изпълнение на ремонти на
училища и детски градини съгласно Приложение № 1
2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
3. Бенефициентите - райони на Столична община контролират
изпълнението
на строително-ремонтните дейности съобразно
договорите с изпълнителите, спечелили тръжни процедури.
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два) оригинални екземпляра — един за адресата и един за
УАСО. Приложенията се сканират и са на разположение в АИССО
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4. Районите - бенефициенти на финансиране представят отчети за
усвояването на средствата, както следва:
• Оперативни тримесечни отчети в направление „Правен и
административен контрол“ на основание заповед на Кмета на
Столична община № СОА22-РД09-844 от 29.04.2022 г.
• Шестмесечен оперативен и годишен счетоводен отчет в СУСОПФ
и дирекция „Финанси“ за усвояването на средствата от Фонда.
5. След завършване на обектите и въвеждането им в експлоатация,
районните администрации представят в СУСОПФ и дирекция
„Финанси” на Столична община отчет за усвояването на средствата и да
отразят новосъздадените стойности на ДМА в счетоводните баланси на
районите.

Настоящето решение е прието на
заседание на Столичния
общински съвет, проведено на
2022 г., Протокол №
от
2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев
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