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Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд Основен ремонт и възстановяване на спортни
мултифункционални игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица, район „Искър"
Относно:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На свое заседание, проведено на 14.07.2022 г. Съветът за управление на
Специализирания общински приватизационен фонд обсъди доклад с вх. №
СОА21-ВК08-15757/1/06.07.22 г. от Ивайло Цеков - кмет на район Искър,
относно извършване на основен ремонт и възстановяване на спортни
многофункционални игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица, район „Искър“
Настоящото искане е връзка с доклади №№ СОА21-ВК08-1575/26.10.2021 г. и
№ СОА21- ВК08-1576/26.10.2021 г. за ремонт и възстановяване на спортни
игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица. район „Искър“. Предвид покачването на
цените в строителството са актуализирани индикативните количественостойностните сметки за основен ремонт на спортните площадки в с. Бусманци
в двора на бившето 65 ОУ и в кв. Абдовица.
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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Прогнозната стойност на ремонта и възстановяването на едно
мултифункционално игрище (за баскетбол и за мини футбол) с общи размери
30/20 м е 119 908.32 лв. е ДДС.
Ръководството на р. Искър оглед нуждите на жителите на с. Бусманци и
кв. Абдовица предлага да се ремонтират игрището в кв. Абдовица и едно от
игрищата в двора на бившето 65 ОУ в с. Бусманци като мултифункционални (за
баскетбол и за мини футбол) на обща стойност 239 816.64 лв. с /ДДС съгласно
актуализираните количествено-стойностни сметки.
С писмо № ПО-71/28.06.2022 г. Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции уведомява р. Искър за сключена приватизационна
сделка за поземлен имот с и идентификатор 68134.1500.2811 съгласно
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-1827/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ У ПИ 1158.351. кв. 77. м. „ж.к. Дружба-1 ч.“, съгласно ПУП-ИПРЗ, одобрен със
Заповед № РД-09-50-918/14.06.2010 г. на Главния архитект на София, находят
се в гр. София, на ъгъла на улица ..Канала" и новопроектирано локално платно
на бул. ..Искърско шосе", общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър", с площ 597 км. м.
След обсъждане и на основание представената количествено-стойностна
сметка и прогнозното инфлационно въздействие. Съветът за управление на
СОПФ прие решение в подкрепа на искането за финансиране до 240 000 лв. на
р. за ремонта на 2 бр. многофункционални игрища на обща стойност 240 000 лв.
с ДДС
Приложения :
I. Количествено-стойностни сметки
/ у
2. Писмо № ПО-71/28.06.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
>
НА СУ СОПФ:

................

(СТЕФАН МАРКОВ)

ЗАМ.-КМЕТ НА CO И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ: ......... ......................
(ДОНЧО БАРБАЛОВ)
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет от

2022 година

За: Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен

фонд Основен ремонт и възстановяване на спортни мултифункционални
игрища в с. Бусманци и кв. Абдовица, район „Искър

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 приватизационен
фонд, напр. „Инвестиции и придобиване на ДМА“ район „Искър“ в размер до
240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева) с ДДС за основен ремонт и

възстановяване на спортни мултифункционални игрища в с. Бусманци и кв.
Абдовица, район „Искър.
2 .Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
З .Бенефициентьт район „Искър“ контролира изпълнението на строителноремонтните дейности съобразно договора с изпълнителя, спечелил тръжната
процедура.
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. Район „Искър“ представя 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 обекта, Район „Искър“ да представи в СУСОПФ и
дирекция „Финанси” на Столична община отчет за усвояването на
средствата. Район „Искър“ и дирекция „Финанси“ на Столична община
да отразят на новосъздадената стойност на ДМА в счетоводния баланс на
района.

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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