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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 извършване на спешен ремонт на детска площадка, зад
бл. 364 в ж.к. „Младост 3“
Относно:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На свое заседание, проведено на 30.06.2022 г. Съветът за управление на
Специализирания общински приватизационен фонд обсъди доклад СОА22ВК08-9848/28.06.22 г. от Милка Христова - общински съветник и арх. Стефан
Стефанов - кмет на район Младост за финансиране на спешен ремонт на
детска площадка находяща се, зад бл. 364 в ж.к. „Младост 3“
С доклада, основан на чл. 3 ал. 2 от Правилника на СОС за организация
и работа на СОПФкакто и въз основа на голям брой извършени
приватизационни сделки на територията на Район „Младост“ и засилен
обществен интересна вносителите г-жа Милка Христова и кметът на р.
Младост арх. Стефан Стефанов отправят предложение до Съвета за
управление на СОПФ за отпускане на сума в размер на 16 587 лв без ДДС или
19 904,40 с ДДС за финансиране на спешен ремонт на детска площадка зад бл.
364 в ж.к. „Младост“ 3.
Необходимостта е за реконструкция на площадка, разположена на терен
с идентификатор 68134.4083.286. Тя фигурира под номер 15.117 в регистъра
на пространствата за игра и е стопанисвана от район „Младост“. Теренът е
частна общинска собственост, за който има АОС №1913/2013 г. На мястото е
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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разположена люлка със съоръжение за катерене, част от комбинирано детско
съоръжение, пясъчник и пейка. Настилката е тревна. Уредите са опасни и в
изключително лошо състояние. Въпреки това площадката се ползва
ежедневно. Проблемът с ремонта й е поставян многократно в срещи на
граждани с кмета и зам.-кмета на „Младост“ и с общински съветници от
района. В район „Младост“ е внесена подписка от живущи във вх. 6 на бл. 364.
В текст се посочва, че в блока има много млади семейства с деца. Кметът на
район Младост е отправял искане за целево финансиране за ремонт на
площадката, което до настоящия момент не е удовлетворено. В него се
посочва, че само в бл. 364 има около 250 обитатели, от които голям брой млади
хора с деца. В близост до посочената площадка няма такава в добро състояние,
а изградените до бл. 372 и бл. 380 са пренаселени в пиковите часове на деня.
Район „Младост“ стопанисва 167 детски площадки, от които 73% са за
основен ремонт.
След обсъждане и на база представените, Съветът за управление на
СОПФ прие решение в подкрепа на искането на общински съветник Милка
Христова и кмета на р. Младост арх. Стефан Стефанов за финансиране в
размер до 20 000 лв. с ДДС.
Приложения :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Акт за общинска собственост
Извадка от кадастрлната карта
Снимков материал
Подписка, в подкрепа на искането
Писмо от кмета на CO - район „Младост“
Количествено-стойностна сметка
Заповед за заместване

.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от
2022 година
За: Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за извършване на спешен ремонт на детска площадка,
зад бл. 364 в ж.к. „Младост 3“
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

Р Е Ш И :
1. Финансира със средства от Специализирания общински приватизацио

нен фонд, папр. „Инвестиции и придобиване на ДМА“ район Младост
в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) с ДДС за извършване на
спешен ремонт на детска площадка, зад бл. 364 в ж.к. „Младост 3“
2. Разходването на средствата да се извърши при спазване на Закона за
публичните финанси.
3. Бенефициентът - р-н Младост контролира изпълнението на строителноремонтните дейности съобразно договора с изпълнителя спечелил
тръжни процедури и строителните докумен ти
4. Район Младост да представи отчет за усвояването на средствата, както
следва:
Докладът и проекта за решение се издават « 2 (два) оригинални екземпляра - един за адресата и един за УАСО.
Приложенията се сканират и са на разположение в АИССО
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• 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 и въвеждането му в експлоатация, район
Младост да представи в СУСОПФ и дирекция „Финанси” на Столична
община отчет за усвояването на средствата и да отрази 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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