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

Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за изграждане на ^многофункционална спортна площадка с
прилежащ паркинг и трибуни в кв. Кумарица, гр. Нови Искър и реновиране и
облагородяване на прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица, гр. Нови
Искър.
Относно:

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 СОА22-ВК08 - 9794 от 27.06.2022 г. на общински съветник Татяна Георгиева
- Председател на ПК на СОС за децата, младежта и спорта и Даниела Райчева кмет на район Нови Искър относно предоставяне на средства от СОПФ за
изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг и
трибуни в кв. Кумарица, гр. Нови Искър и реновиране и облагородяване на
прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица, гр. Нови Искър.
Предложението за финансиране се базира на постъпил доклад с изходящ №
РНИ-ВК08-986 от 27.06.2022 г. на район Нови Искър, подписан от г-жа Татяна
Георгиева и г-жа Даниела Райчева. Към доклада са приложени изискващите се
съгласно Правилника за организацията и работата на СОПФ основни документи индикативна количествено-стойностна сметка и акт за общинска собственост.
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два) оригинални екземпляра — един за адресата и един за УАСО.
Приложенията се сканират и са па разположение в АИССО
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Район „Нови Искър“ е вторият по големина столичен район с обща площ от
220 000 дка., включващ в състава си гр. Нови Искър с пет квартала и дванадесет
населени места. Въпреки отдалечеността на кварталите и селата, през последните
години осигурените средства се инвестират балансирано спрямо нуждите на
жителите на населените места. Основнен приоритет в работата на районната
администрация е подобряване качеството на живот в района чрез модернизиране
на инфраструктурата или изграждане на нова. Това включва и изграждане и
подобряване на спортната инфраструктура като база за привличане и развитие на
младите хора. През последните години са изградени 7 нови многофункционални
спортни площадки, а 4 съществуващи са ремонтирани основно. Направени са 7
стрийт-фитнеса и над 20 нови детски площадки. Поддържат се 11 стадиона, като на
4 от тях са изградени автоматизирани поливни системи. На три от стадионите са
възстановени трибуните и осветлението. Изградената спортна база се ползва
основно за развитие на масовия спорт, в който са обхванати лица всички възрастови
групи. На нея целогодишно се организират над 30 спортни мероприятия с деца,
юноши и младежи, включващи: футболни и волейболни турнири, ученически игри,
спортни проекти и състезания. Така жителите на района стават все по активни и
взискателнни спрямо наличната спортна база. За удовлетворяване потребности им
за спорт и за осигуряване на по-добри условия за активен и здравословен живот,
модернизацията и доизграждането на спортната инфраструктура на района трябва
да продължи.
Квартал Кумарица на гр. Нови Искър е втори по площ и население на
територията на района. Тук е и градския стадион, който е разположен на общински
терени с АОС №3165 от 20.05.2013 г. с площ 13 901 кв. м. и с АОС №3133 от
02.04.2013 г. с площ 3 419 кв. м. Той е основен спортен обект, използван от
жителите на град Нови Искър за спорт и физически активности. Целта на
административното ръководство на района, със съдействието на ПК за децата,
младежта и спорта на Столичния общински съвет е поетапно да се подобри и
модернизира целия спортен комплекс. През 2019 година бяха осигурени средства
от бюджета на Столична община за изграждане на поливна система и подновяване
на тревната настилка. С подкрепа от местното население и дарители, бяха
възстановени и боядисани трибуните, като предстои и ремонт на съблекалните.
С изграждането на многофункционална спортна площадка в спортния
комплект ще продължи развитието на спортната база и се дадат нови възможности
за спорт, ще се разширят местата за спортуване, за провеждане на извънкласни и
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извънучилищни дейности. Това е важен фактор за привличане на деца и младежи
за активно практикуване на масов спорт. Двигателната активност е обвързана със
здравословното състояние, както на учениците, така и на възрастните. В близост до
общинския терен се намира 171 ОУ „Стоил Попов“. С изграждането на
многофункционалната спортна площадка ще се подобрят възможностите за
участието им в спортни дейности на открито.
Район „Нови Искър“ е един от районите на столицата, който има близо 100годишна история в развитието на спортове като футбол, хандбал, спортове с
единоборства и др. Имаме редица национални, европейски и световни шампиони,
прославили България. За населението една съвременна спортна база трябва да се
разглежда като възможност за превенция срещу увеличаване на тютюнопушенето
и употребата на алкохол и наркотици, както и като условие за преодоляване на
неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващи и
възрастни.
След обсъждане и на основание представената количествено-стойностна
сметка, Съветът за управление на СОПФ прие решение в подкрепа на искането за
финансиране до 284 000 лв. на р. Нови Искър за изграждане на многофункционална
спортна площадка с прилежащ паркинг и трибуни в кв. Кумарица.
При, южен чя :

1. Доклад вх. № СОА22-ВК08-9694 от 27.06.2022 г.
2. Количествено-стойностни сметки - 2 бр.
3. АОС 2 броя №№3165 от 20.05.2013 г. и 3133 от 02.04.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СУ СОПФ:
СТЕФАН МАРКОВ)
ЗАМ.-КМЕТ НА CO И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ: ......
(ДОНЧО i^P

Изготви^

1> Секнраиов. Секретар на СОПФ
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от
2022 година
За; Финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен

фонд за изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг
и трибуни в кв. Кумарица гр. Нови Искър и реновиране и облагородяване на
прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица гр. Нови 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 Нови Искър в
размер до 284 000 лв. (двеста осемдесет и четири хиляди лева) с ДДС за
изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг и
трибуни в кв. Кумарица, гр. I юви Искър и реновиране и облагородяване на
прилежащите площи на стадиона в кв. Кумарица, гр. Нови Искър.
2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
3. Бенефициентът - Район Нови Искър контролира изпълнението на
строително-ремонтните дейности съобразно договора с изпълнителя,
спечелил тръжната процедура.
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4. Район Нови 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, кметът на район Нови Искър представя в
СУСОПФ и дирекция „Финанси” на Столична община отчет за усвояването
на средствата. Район Нови Искър и дирекция „Финанси“ на Столична община
да отразят 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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