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ИЗХ. РЕГ. №
Подписано от: Mihaela

Mironova

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На рег. №СОА22-ВК08-8996/Ю.06.2022г.

КОПИЕ:
ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО
Г-Н ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“

Относно: Кандидатстване по проект за закупуване на товарни автомобили чрез
Национален доверителен екофонд.

Уважаеми г-н Георгиев,
Във връзка с внесен доклад №СОА22-ВК08-8996/Ю.06.2022г. и проект на Решение към
същия, от кмета на район „Слатина“ г-н Георги Илиев, относно осигуряване на средства за
съфинансиране доставката на електрически лекотоварни камиони ведно с оборудването, за
обслужване на зелените площи в района, по Проект за насърчаване използването на
електромобили по Програма за климата на Националния доверителен екофонд (НДЕФ),
изразяваме следното становище:
Не възразяваме Столична община да осигури искания финансов ресурс в размер на
42 232 лв., в рамките на разчетените средства по бюджета на Столична община за 2022г.
Считаме, че проекта на Решение следва да съдържа текстове аналогични на взети
Решения на Столичен общински съвет във връзка с осигуряване на съфинансиране на
проекти по програми на НДЕФ.

С уважение,
24.6.2022 г.

X Дончо Барбалов
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВА...

Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Насочва се чрез АИССО/СЕОС.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org
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Подписано от: Korneliya

Kaneva

до
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от

Георги Илиев - Кмет на район “Слатина” - CO

за финансиране на разходи в изпълнение на Проект за насърчаване използването на
електромобили по Програма за климата на Националния доверителен екофонд

Правно основание: чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с т. 19 от ЗМСМА

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

След кандидатстване и одобрение по проектно предложение № 095/28.05.2021 год.
пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по проект за насърчаване използването

на електромобили, проведена процедура по реда на ЗОП, сключени договори с избрания

изпълнител и НДЕФ, извършена доставка и плащане, район „Слатина“ — CO придоби в
собственост и ползва два нови електрически лекотоварни автомобила категория L7e, с
които се извършват благоустройствени дейности: обслужване на зелените площи в района

от звеното по дейност 623 “Чистота“.
Електронен документ подписан с КЕП. Писмото съдържа интегрирано файлово приложение и се изпраща
на адресатите само чрез СЕОС

С въвеждането им в експлоатация вече се допринася както за опазване чистотата

на въздуха и намаляване на вредните емисии в него, така и за понижаване на разходите за
гориво и консумативи за поддръжката на необходимата техника, използвана от район
„Слатина“ - CO.

Кметът на Столична община е уведомен предварително за необходимостта от
съфинансиране от страна на Столична община при закупуването на електромобилите и е

поискано съдействие с писмо с per. № към РСЛ21-ВК08-699/18.05.2021 год. С писмо, per.

№ СОА21-ВК66-5754-(1)/13. 07.2021 год., Зам. - кметът на CO - Направление „Финанси и

здравеопазване“ е потвърдил изпълнение на финансовите ангажименти на Столична община
след одобрението им с решение на Столичния общински съвет.

Електрическите

лекотоварни

камиони,

заедно

с

оборудването

към

тях

(демонтируема мрежа за обемни товари, самостоятелна система за поливане и дезинфекция

с помпа, самосвална уредба със задно разтоварване), са на обща стойност 86 378 лв. В
изпълнение на Договор за безвъзмездно финансиране по проект за насърчаване

използването на електромобили № 055ЕМ/07.04.2022 год., сключен с Националния
доверителен екофонд, в СО-район „Слатина“ са постъпили 44 146 лв. С оглед извършените

плащания от страна на район „Слатина“ — CO за закупуването на описаните електромобили,
изпълнението на пълния обхват от дейностите по благоустройство на междублоковите
пространства за 2022 год. /дейност 623 от бюджета/ е застрашено от недостиг на средства,

което е пряко свързано с опазването на хигиената на междублоковите пространства и
безопасността на здравето на живущите в района /поради опасност от замърсявания,

развъждане на кърлежи и други вредители, които не могат да бъдат третирани без
предварителна подготовка на терените/. Поради изложеното, предлагам Столичният
общински съвет да приеме решение, с което да съфинансира изпълнението на проекта със

сума в размер на 42 232 лв.

Приложение: проект на решение, Договор за безвъзмездно финансиране по проект
за насърчаване използването на електромобили № 055ЕМ/07.04.2022 год., договор за
доставка на автомобили № РСЛ21-ДГ55-15/20.12.2021 год., писмо с per. № към РСЛ21Електронен документ подписан с КЕП. Писмото съдържа интегрирано файлово приложение и се изпраща
на адресатите само чрез СЕОС

ВК08-699/18.05.2021 год., писмо № СОА21-ВК66-5754-(1)/13.07.2021 год., фактури №№ 31,

32/09.02.2022 год., платежно нареждане, приемателно-предавателни протоколи -2 бр.
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Георги Илиев

Кмет на район "Слатина"-СО

Signed by: Georgi Plamenov Iliev

Съгласувал чрез ЛИССО:
Бл. Здравкова — зам.-кмет на район „ Слатина “-СО -10.06.2022 г.
Изготвили чрез АИССО:
Д. Милева — началник на отдел ПНО- 09.06.2022г
Г. Тарлеков — началник на отдел ФСД-09.06.2022г

Електронен документ подписан с КЕП. Писмото съдържа интегрирано файлово приложение и се изпраща
на адресатите само чрез СЕОС
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СТОЛИЧЕН
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1000 София, ул. Московска №33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855,
e-mail: info@sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет
от

2022 година

за финансиране на разходи в изпълнение на Проект
за насърчаване използването на електромобили по Програма за
климата на Националния доверителен екофонд

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 19 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ

1. Допуска извършване на целево подпомагане на CO - район „Слатина“
със сумата от 42 232 (четиридесет и две хиляди двеста тридесет и два лева)
за финансиране на разходи в изпълнение на Проект за насърчаване
използването на електромобили по Програма за климата на Националния
доверителен екофонд.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на........... , Протокол № ..., т.... от дневния ред, по доклад
№............... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Столичния общински съвет
Съгласувал:....................
Д. Милева -началник на отдел ПНО в район „Слатина”- CO

