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Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за основен ремонт на многофункционална спортна
площадка в с. Балша, район „Нови Искър“ - Столична община
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- 9795 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 и Николай Нодков - Кмет на с. Балша
относно предоставяне на средства от СОПФ за основен ремонт на
многофункционална спортна площадка в с. Балша, район „Нови Искър“ Столична община
Предложението за финансиране се базира на постъпил доклад с изходящ №
РНИ-ВК08-987 от 27.06.2022 г. на район Нови Искър, подписан от г-жа Татяна
Георгиева и г-жа Даниела Райчева и г-н Николай Нодков. Към доклада са
приложени изискващите се съгласно Правилника за организацията и работата на
СОПФ основни документи - 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 на разположение в АИССО
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Както нееднократно бе излагано в други доклади до Столичния общински
съвет, район „Нови Искър“, вторият по големина столичен район от години
провежда последователна целева политика за балансирано подобряване
качеството на живот в района, включително чрез и модернизиране на спортната
инфраструктура и изграждане на нова. За удовлетворяване потребности за спорт
и почивка, за осигуряване ва добри съвременни условия за активен и здравословен
живот се провежда рехабилитация, модернизация и изграждане на нова спортна
инфраструктура..
Село Балша е съставно населено място на район „Нови Искър” и наброява
над 1000 жители, в това число деца и младежи до 29 годишна възраст. Предвид
близостта му до гр. София, през последните 15 години се наблюдава активно
заселване в с. Балша, което е предпоставка за неговото бъдещо проспериращо
развитие.
В центъра на селото със средства от Столична община през 2016 г. бе
изградена многофункционална спортна площадка. Това е единственият спортен
обект в селото. Съоръжението се използва интензивно от младежите и децата в
селото, също и за провеждане на районните шампионати по минифутбол,
ученически шампионати и други спортни прояви в района.
За съжаление, към момента състоянието на площадката е влошено от
активното ползване и от атмосферни влияния. Оградата е напълно амортизирана,
с разкъсани и провиснали мрежи, опасни стърчащи телове и липсващи парчета.
Текстилната предпазна мрежа над оградата на спортния терен е паднала,
осветителната мрежа не работи, а изкуствената тревна настилка е затрупана с кал.
Недоброто състояние на спортната площадка не дава възможност за
пълноценното й използване. Съществува опасност от инциденти и наранявания на
играещи деца. Наложително е да се подмени изкуствената тревна настилка след
полагане на бетонова основа, да се подменят изцяло оградните мрежи и да се
поставят предпазни текстилни мрежи за предотвратяване излизането на топките
извън обхвата на игрището. Основно да се ремонтира осветителната система на
площадката, вкл. подмяна на кабели.
С реновирането и възстановяването на многофункционалната спортна
площадка в селото ше дадем възможност на всички желаещи да се занимават със
спорт и ще продължим да развиваме спортната база на района и ще предоставим
нови възможности за спорт, ще се разширят местата за спортуване, за провеждане
на извънкласни и извънучилищни дейности. Това е важен фактор за привличане
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
Page 2 of 6

на деца и младежи за активно практикуване на масов спорт на открито, за
пълноценно използване на свободното време, като ефективно средство срещу
наркоманията, детска престъпност и други.
С реновирането на многофункционалната спортна площадка ще се създадат
условия за здравословен начин на живот у деца, ученици и възрастни за
намаляване въздействието на факторите, водещи до асоциални прояви и
осмисляне на свободното време, укрепване на здравето на общността от селото и
района като цяло.
Изготвена е количествено-стойностна сметка в размер на 137 824,07 лв. с
вкл. ДДС за цялостно основно реновиране на многофункционалната спортна
площадка в с. Балша с размери 18 м. х 36 м. или обща площ 648 кв. м., която е
разделена на два етапа:
- Първият етап включва подмяна на настилката с нова изкуствена тревна
настилка в два цвята, включително кварцов пясък и каучуков гранулат върху нова
бетонова основа, което възлиза на стойност до 80 000 лева с вкл. ДДС.
- Вторият етап предвижда изграждане на нова ограда - конструкции и мрежи
и осветителна инсталация, което възлиза на стойност до 60 000 лева с вкл. ДДС.
След обсъждане и на основание представената количествено-стойностна
сметка и прогнозното инфлационно въздействието. Съветът за управление на
СОПФ прие решение в подкрепа на искането за финансиране до 140 000 лв. на р.
Нови Искър за реновиране на многофункционална спортна площадка в с . Балша.
Приложения :

1. Доклад вх. № СОА22-ВК08-9695 от 27.06.20Й2 г.
2. Количествено-стойностни сметки - 2 бр. //^
010 г.
ХТЕЛ
•ПФ:
(е^ЕсРАН МАРКОВ)
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

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

фонд за основен ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Балша,
район „ Нови Искър “ - Столична община
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 140 000 лв. (сто и четиридесет хиляди лева) с ДДС за основен
ремонт и реновиранс на многофункционална спортна площадка в с. Балша,
р. Нови Искър
2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
Докладът и проекта за решение се издават в 2 (два/ оригинални екземпляра един за адресата и един за УАСО .
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Нови Искър контролира изпълнението на
строително-ремонтните дейности съобразно договора с изпълнителя,
спечелил тръжната процедура.
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.
3. Бенефициентът - Район

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

Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев
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