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ДОКЛАД
O r: 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 изпълнение на обект „Реконструкция на дворно
пространство и ограда на ДГ №119 „Детска планета“ в УПИ VI. кв.218,
местност „Западно направление - етап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“
№26-30, Район „Възраждане“ - 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 входящ
номер СОА22-ВК08-9808 от 27.06.2022 г. на г-жа Савина Савова - Кмет на
район „Възраждане“ за предоставяне на средства от СОПФ за финансиране на
строително ремонтни работи на обект „Реконструкция на дворно пространство
и ограда на ДГ №119 „Детска планета“ в УПИ VI. кв.218, местност „Западно
направление - етап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“ №26-30, Район
„Възраждане“ - Столична община

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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Информираме Ви. че предстои приключване на строително-монтажните
работи на строеж: Разширение на ДГ №119 .Детска планета“ с изграждане на
ново тяло и обновяване на старата сграда“, съгласно одобрен инвестиционен
проект и Разрешение за строеж № 6/18.03.2020 г. на Главния архитект на район
„Възраждане“.
Обхвата на проекта включва частично паркоустройство на двора с
изграждане на три броя детски площадки за новите групи, разположени в
непосредствена близост до новото тяло, с които се покриват минималните
изисквания за въвеждане в експлоатация на разширението на детската градина.
Съществуващото дворно пространство на детското заведение не е
ремонтирано повече от 20 години. Настилките са частично нарушени,
изпълнени от бетонови плочи и асфалт, зелените площи, на места са
неозеленена кална почва. Изградените по време на експлоатацията на детската
градина четири пясъчника са в лошо състояние и не отговарят на временните
изисквания за игра на деца. Съществуващата висока растителност не е
оформена в подходящи пространства и клоцове и кореновата й система повдига
настилката и я разрушава.
Част от водните количества не се отвеждат и се оформят завирявания,
някои от които навлизат в съществуващата сграда или около съществуващата
ограда. Оградата към дъното на имота е масивна, изпълнена от тухлена зидария
с дебелина 25 см. В дългия си период на експлоатация (60 год.), оградата е била
подложена на различни
В имота се намират старата сграда на детска градина №119 „Детска
планета“ с 4 съществуващи групи, както и новопредвиденото застрояване разширение с общ двор за детското заведение, поради което следва да се
изпълни при обновяване на цялото дворно пространство.
С цел създаване на хомогенен облик на цялото дворно пространство на
детското заведение е изработен и одобрен инвестиционен проект за
„Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ №119 „Детска планета“
в У ПИ VI. кв.218, местност „Западно направление - етап Метростанция 5-7“, ул.
„Брегалница“ №26-30, Район „Възраждане“ и издадено Разрешение за строеж
№ 12/13.05.2022 г. от Главния архитект на Ра йон „Възраждане“.
Район „Възраждане” предлага за финансиране в Годишната програма за
работа на Фонда за текущата година по общинската инвестиционна програма
да бъде включено изпълнението на СМР, съгласно инвестиционен проект за:
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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„Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ№119 Детска планета“
в УПИ VI. кв.218, местност „Западно направление - етап Метростанция 5-7“. ул.
„Брегалница“№26-30, Район „Възраждане“ - Столична община, като общата
стойност за изпълнение е 572 588,20 лв. /петстотин седемдесет и две хиляди
петстотин осемдесет и осем лева/ с ДДС.
Приложения :

1. Доклад с входящ номер СОА22-ВК08-9808 от 27.06.2022 г. на г-жа
Савина Савова - Кмет на район „Възраждане“
2. Акт за общинска собственост
3. Чертежи 2 бр. - одобрени проекти ситуация/2020 г. и 2022 г.
4. Количествено-стойностна сметка
'
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СУ СОПФ:
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ЗАМ.-КМЕТ НА CO И
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

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

фонд за изпълнение на обект „Реконструкция на дворно пространство и ограда
на ДГ № 119 „Детска планета“ в УПИ VI. кв.218, местност „Западно
направление - етап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“ № 26-30, Район
„Възраждане“ - 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 Възраждане в
размер на 572 588,20 лв. (петстотин седемдесет и две хиляди петстотин
осемдесет и осем лева и 0,20 ст.) с ДДС за изпълнение на обект
„Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ № 119

„Детска планета“ в УПИ VI. кв.218, местност „Западно направлениеетап Метростанция 5-7“, ул. „Брегалница“ №26-30, р. „Възраждане“ -

Столична община
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. Приложенията се сканират и са на разположение в АИССО
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3. Бенефициентът,

район „Възраждане“ контролира изпълнението
строително-ремонтните дейности по ремонта съобразно договора с
изпълнителя, спечелил тръжната процедура.
4. Район „Възраждане“ 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 № СОЛ22-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 „Възраждане“ да представи
в СУСОПФ и дирекция „Финанси” на Столична община отчет за
усвояването на средствата. Район „Възраждане“ 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., Про токол №
от
2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

______________________

Георги Георгиев
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