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Рег. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На наш рег.№ СОА21-ВК08-16803/16.11.2021 г.
Относно: Кандидатстване на район „Подуяне“ по проект „Красива България“, мярка М01
СТАНОВИЩЕ
от Направление „Финанси и Здравеопазване“

Във връзка с постъпил доклад № СОА21-ВК08-16803/16.11.2021г. и проект на
решение от кмета на район „Подуяне“ г-жа Ева Митова, относно осигуряване на средства
за съфинансиране конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за
повишаване енергийната ефективност на сградата на НЧ „Васил Левски“, бул.
„Ботевградско шосе“ №50 по проект „Красива България“ - мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“, изразяваме следното становище:
Не възразяваме Столична община да осигури искания финансов ресурс в размер
на 54% от общата стойност на проекта, като за целта проекта на решение следва да се
допълни с текста: „възлага на кмета на район „Подуяне“ да внесе доклад с искане за
съфинансиране до Съвета за управление на СОПФ“.
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ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВ...

Съгласували чрез АИССО:
М. Симеонова, директор на дирекция „Финанси“
М. Вълкова, началник на отдел „Общ баланс и капиталови разходи“
Изготвил чрез АИССО: А.Лапева, гл.експерт в отдел “Общ баланс на капиталовите разходи“

Електронен документ, подписан с ел. подпис. До адресата писмото се изпраща чрез АИССО/АИССОС.
Писмо № СОА21-ВК08-16803/16.11.2021г.. е налично в системата.
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ЕВА МИХАЙЛОВА МИТОВА - КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“
Относно: Кандидатстване на район «Подуяне»-СО по Програма «Красива България»,
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект
„Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул.
„Ботевградско шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище, м.
„Ботевградско шосе-рамка“ по плана на гр. София, район „Подуяне“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Програма „Красива България“ е отправила публична покана за набиране на
проектни идеи за финансиране чрез мярка М01 и мярка М02 за подпомагане развитието
на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши
конкурентноспособността на населените места и да осигури условия за развитие на
успешни урбанизирани територии.
По мярка М01 се финансират строително-монтажни/ремонтни работи
(СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено
обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и
социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области,
които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните
собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се
нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването
им по Проект „Красива България” (ПКБ).
Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители,
държавните институции и контролните органи. Те трябва да са собственици на
оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
Максималният общ бюджет за едно проектно предложение по мярка М01 е 450 000 лв.
с ДДС, а минималният – 60 000 лв. с ДДС.
Финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС при обекти без обучение
и 130 000 лв. с ДДС при обекти с обучение, а съфинансирането от кандидата – наймалко 50% от общия бюджет за проектното предложение.
Разпределението на общия бюджет за всяко проектно предложение по мярка
М01, в което стойността за СМР/СРР е по-малка или равна на 250 000 лв. с ДДС, е
както следва:
Брой съставени екземпляри – два броя(1 бр.);Начин на изпращане на документ -- 1 бр. на хартиен
носител за УА;1 бр. за адресата.Необходимост от сканиране - да

- 94% от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на
обекта;
- 6% от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация,
оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.
Разпределението на общия бюджет за всяко проектно предложение по мярка
М01, в което стойността за СМР/СРР е над 250 000 лв. с ДДС, е както следва:
- 90% от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на
обекта;
- 4% от общия бюджет за проектното предложение са средства за
професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;
- 6% от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация,
оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.
За да се възползва от възможностите за финансиране, които предлага програмата
по мярка М01 и в изпълнение на ангажимента на Столична община да поддържа
общинския сграден фонд на територията на общината, подготви проектно предложение
за кандидатстване за финансиране на СМР по мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” на Програма «Красива България» на:
„Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско
шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосерамка“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.
Сградата на цитирания по-горе обект е публична общинска собственост.
Ремонтните работи, предвидени в проектното предложение обхващат:
- Подмяна на дограма
- Топлоизолация по покрив и фасади
- Ремонт на покрив
- Подмяна на осветителни тела
- Строително-конструктивни дейности
Реализирането на описаните по-горе СМР ще приведе сградата в съответствие
със съществените изисквания за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена,
опазване на здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита от шум и
опазване на околната среда, икономия на енергия и топлосъхранение.
Размерът на планираните инвестиционни разходи по Обобщена КСС и разходи
за Строителен надзор и Инвеститорски контрол възлиза на 218 645,13 лв. с ДДС
/двеста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 13 ст./
6% от общия бюджет за проектното предложение за организация, оперативно
управление и контрол от страна на ПКБ възлизащи на 13 956,07 лв. с ДДС .
Общ бюджет за проектното предложение - 232 601,20 лв. с ДДС.
В Таблица 1 по-долу, представям на Вашето внимание, разбивка на
инвестиционните разходи за обекта, в случай че се използва възможността за
кандидатстване за финансиране по Програма „Красива България“, мярка М01 с
минимален процент на съфинансиране 54 %.
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Таблица 1

№
по
ред

Обект

Размер на
финансиране от
Съфинансиране от Обща стойност
Програма „Красива
Столична община
на Проекта
България“, мярка М01
(54 %)
(с ДДС)
(46%)
район „Подуяне“

1.

НЧ „В.Левски“

106996,55 лв.

125604,65 лв.

232601,20 лв.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 19 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният
общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие на Столична община - район „Подуяне“ да кандидатства за
финансиране по Програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” на Програма «Красива България» по проект
„Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско
шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосерамка“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.“ – публична общинска собственост
АОС № 0469 при условие на съфинансиране от Столична община в размер на 54 % от
общата стойност на проекта.
2. При одобряване на проекта по т. 1 дава съгласие Столична община да предостави на
район „Подуяне“ финансови средства в размер на 125604,65 лв. (сто двадесет и пет
хиляди шестстотин и четири лева и 65 ст.) с ДДС за съфинансиране на обекта по т.1.
Моля, решението да ни бъде предоставено като официален документ - с подпис и печат,
с оглед прилагането му към документацията за кандидатстване.

Брой съставени екземпляри – два броя(1 бр.);Начин на изпращане на документ -- 1 бр. на хартиен
носител за УА;1 бр. за адресата.Необходимост от сканиране - да

Приложения:
1. Проект на решение;
2. АОС № 0469 – копие;
3. Разрешение за строеж №2 от 04.02.2021г.
4. Приблизителна количествено-стойностна сметка за обект „Конструктивновъзстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул.
„Ботевградско шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище,
м. „Ботевградско шосе-рамка“ по плана на гр. София

X
С УВАЖЕНИЕ,
……………………………………
ЕВА МИХАЙЛОВА МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

X
St.Stoianova

АОС-НЧ Левски.zip

КСС-НЧ Левски.zip

RS.zip

Брой съставени екземпляри – два броя(1 бр.);Начин на изпращане на документ -- 1 бр. на хартиен
носител за УА;1 бр. за адресата.Необходимост от сканиране - да

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. “Московска” № 33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www. sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичен общински съвет
от ________ 20__ година
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 19 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Столичният общинския съвет взе следното

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Столична община - район „Подуяне“ да кандидатства за
финансиране по Програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената
среда в населените места” на Програма «Красива България» по проект „Конструктивновъзстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на
сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1,
кв.87. УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосе-рамка“ по плана на гр. София, район
„Подуяне“ – публична общинска собственост АОС № 0469 при условие на съфинансиране от
Столична община в размер на 54 % от общата стойност на проекта.
2. При одобряване на проекта по т. 1 дава съгласие Столична община да предостави на
район „Подуяне“ финансови средства в размер на 125604,65 лв. (сто двадесет и пет хиляди
шестстотин и четири лева и 65 ст.) с ДДС за съфинансиране на обекта по т.1.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
_____2021г., Протокол № ____, точка ___ от дневния ред, по Доклад № ______ и е подпечатано
с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:___________________
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/
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Главен юрисконсулт
на СО – район „Подуяне: _________________________
/СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА/

