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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ИКОНОМИКА, СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Д-Р КРИСТИАН КРЪСТЕВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“,
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“,
ДОНЧО БАРБАЛОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

ОТНОСНО: Одобрение на Допълнително споразумение към Договор №СО-РД-561007/05.12.2013г. между Столична община. ..Столичен електротранспорт"
ЕАД и ..Център за градска мобилност" ЕАД и Договор №СО-РД-561008/05.12.2013 г. между Столична община. ..Столичен автотранспорт"
ЕАД и ..Център за градска мобилност" ЕАД за обществен превоз на
пътници от общинската транспортна схема на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I.

В изпълнение на Решение № 412 от 11.07.2019г. на Столичния общински съвет,
на 09.10.2019 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по следните проекти:

Доклад относно допълнително споразумение към Договор .УеСО-РД-56-1007/05.12.2013г. межОу ('толична община. ..Столичен
електротранспорт" ЕАД и ..Център за градска мобилност" ЕАД и Договор .УиСО-РД-56-ИЮК/05.12.2013 г. ме.чеду Столична
община. „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Център за граОскамобилност" ЕАД за обществен превоз на пътници от
общинската транспортна схема на Столична община
Документът се издава в два екземпляра .Един за класиране в УАСО и един за адресата.

•
Проект № BG16M10P002-5.004-0004 е наименование „Изпълнение на
дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община
чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов
транспорт - трамвайни мотриси”, изпълнявай на основание АДБФП № Д-34-100/
09.10.2019 г.

Проектът е на обща стойност 117 189 000.00 лв.. от които:
- 83 045 000.00 лв. от Кохезионния фонд:
14 655 000.00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България;
19 489 (Х)О.ОО лв. недопустими разходи, които се финансират със средства
на бенефициента.
Основните дейности по проекта, реализирани или в процес на изпълнение към
настоящия момент са свързани с доставката на 25 броя нископодови съчленени
трамвайни мотриси за междурелсие 1009 mm.
За изпълнение на основните дейности по проекта е проведена обществена поръчка
и сключен Договор за обществена поръчка №СЕ-180/18.11.2021 г. за "Доставка на 25
броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm" с полската
компания ..Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч” АД (Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz SA), на стойност 80 805 780.00 лв. без ДДС. В резултат на това са
направени икономии по проекта в общ размер на 16 594 554,00 лв.. без ДДС.

В тази връзка бяха проведени разговори с Управляващия орган на Оперативна
програма ..Околна среда 2014-2020 г.” за използване от ..Столичен електротранспорт"
ЕАД на реализираните спестявания по проекта в пълния им размер за закупуване на
допълнителни нови превозни средства - нископодови съчленени трамваи за
междурелсие 1009 mm. чрез откриване на нова обществена поръчка за “Доставка на 4
броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm", с прогнозна
стойност на поръчката в размер до 16 594 554,00 лв., без включен ДДС.

•
Проект № BG16M10P002-5.004-0007 с наименование „Изпълнение на
дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община
чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен
транспорт - електрически автобуси и тролейбуси”, изпълняван па основание
АДБФП № Д-34-99/ 09.10.2019 г.

Проектът е на обща стойност 107 890 200.00 лв.. от които:
76 499 999.99 лв. от Кохезионния фонд;
13 500 000.01 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България:
17 890 200.00 лв. недопустими разходи, които се финансират със средства
на бенефициента.
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Чрез изпълнението на проекта ше се доставят 30 броя нови нископодови
съчленени тролейбуси и 30 броя нови бързозарядни електробуси с 10 зарядни станции,
както и ще се извърши реконструкция на 3 броя токоизправителни станции (ТИС) и
изграждане на нови комплектни трансформаторни постове (КТП) за осигуряване
нормалната експлоатация на новозакупените превозни средства.
Към настоящия момент са проведени съответните процедури по Закона за
обществените поръчки от партньора ..Столичен електротранспорт” ЕАД във връзка с
всички дейности по проекта, за които е необходимо прилагането на тези процедури.
Избрани са съответните изпълнители и са сключени договори със същите. Договорите
са изпълнени или в процес на изпълнение. Към днешна дата, след проведените
обществени поръчки и сключени договори с Изпълнители са направени икономии по
проекта в общ размер на 5 596 173,67 лв., без ДДС.

В тази връзка бяха проведени разговори с Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г." за използване от „Столичен електротранспорт”
ЕАД на част от реализираните спестявания но проекта за закупуване на допълнителни
нови превозни средства - електробуси или тролейбуси, чрез откриване на нови
обществени поръчки. В началото на 2022 г. бе обявена допълнителна обществена
поръчка по проекта за "Доставка на 4 броя нови нископодови бързозарядни
електробуси. доставка и монтаж на 3 броя нови зарядни станции и специализирано
оборудване към тях”, с прогнозна стойност в размер до 5 568 000.00 лв„ без включен
ДДС.
•
Проект № BG16M10P002-5.004-0005 с наименование „Изпълнение на
дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община
чрез закупуване и доставка на 52 броя електрически автобуса и специализирано
оборудване за тях”, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-98/ 09.10.2019 г.
11роектът е на обща стойност 36 275 400.00 лв., от които:
25 754 999.99 лв. от Кохезионния фонд;
4 545 000,01 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България:
5 975 400.00 лв. недопустими разходи, които се финансират със средства
па бенефициента.
Като резултат от изпълнението на проекта ще се извърши доставка на: 30 броя
нови електрически автобуси с дължина 5.5 - 7.5 м. и допълнително оборудване за тях и:
22 броя нови електрически автобуси с дължина 7.6 - 9.6 м. и допълнително оборудване
за тях. които ще бъдат използвани за извършване на обществен превоз на пътници на
територията на Общината

Проектите са 100% финансирани по процедура №BGI6M ЮР002-5.004 „Мерки за
адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
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Закупените съвременни екологични превозни средства ще се експлоатират от
„Столичен електротранспорт” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД по съществуващи
и новоразкрити линии на градския транспорт, като заменят стари такива. Тяхната
експлоатация ще доведе до подобряване на комфорта и сигурността на пътниците чрез
закупуване на нови нископодови и климатизирани превозни средства, повишаване на
енергийната ефективност на дружествата и намаляване нивата на вредните емисии на
територията на град София.

Основната цел на изпълняваните проекти е да допринесат за подобряване
качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови
частици (Ф11Ч10) и азотни оксиди (NOx). чрез адресиране на транспорта като източник
на замърсяване.
След проверка на сключените договори за извършване на обществена услуга за
превоз на пътници (ДОУ) с партньорите по горецитираните проекти „Столичен
електротранспорт" ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД. с цел прилагане на
разпоредбите на т. 3.19 - 3.21 от АДБФП, Столична община следва да предприеме
действия за необходимата актуализация на тези договори с цел постигане на
съответствие с Регламент (ЕО) №L370/2()07 на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2007 г.

Във връзка с реализацията на гореспоменатите проекти предлагаме да се сключи
Допълнително споразумение към Договор №СО-РД-56-1007/05.12.2013г. между
Столична община. „Столичен електрогранспорт” ЕАД и „Център за градска
мобилност” ЕАД и Допълнително споразумение къ.м Договор №СО-РД-561008/05.12.2013 г. между Столична община. „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Център
за градска мобилност" ЕАД с цел включването в договора на новопридобитите
превозни средства по горепосочените проекти по 01ЮС 2014-2020 г., да се уредят
условията за извършване на обществен превоз на пътници по новите електробусни
линии, както и да се гарантира спазването на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и
националното законодателство, включително контрол върху компенсациите и
избягване на свръхкомпенсиране.

II.

В изпълнение на Решение № 461 от 14.07.2016г. на Столичния общински съвет
CO изпълнява проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза И“ по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2021“, в изпълнение на
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.041-0001-C01/21.02.2018r„ сключен между Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

Проектът включва: рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси
и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата
система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване
ползването па електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата,
свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на
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придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден
диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.

Обща стойност на проекта 115 240 113.94 лв„ от които:

- Европейско съфинансиране 84 126 726.93 лв.
- Национално съфинансиране 14 845 892,98 лв.
- Собствен принос на Столична община: 16 267 494.03 лв.

Предвид предстояща верификация на средства но проект „Интегриран столичен
градски транспорт - фаза П“ е необходимо да бъде извършена актуализация на
Приложение № 5 към договор за обществена услуга № СО-РД-56-1007/05.12.2013г..
сключен между Столична община. „Столичен електротранспорт" ЕАД и „Център за
градска .мобилност" ЕАД. Съгласно изискванията на оперативната програма
Приложение № 5 „Активи, предоставени за ползване“, трябва да бъде допълнено с
основните ремонти и реконструкции на релсов път и контактно-кабелна мрежа,
реализирани от Столична община до 2021 г.. като Столична община извърши зад
балансово прехвърляне на допълнените активи на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
за стопанисване и ползване.
Представяме на вашето внимание текстовете на предложените проекти на:
Допълнително споразумение към Договор за обществен превоз на
пътници (ДОПИ) № СО-РД-56-1007/05.12.2013г., сключен между
Столична община. „Столичен електротранспорт" ЕАД и „Център за
градска мобилност" ЕАД. съгласно Приложение А. в т. ч. актуализирано
Приложение N° 5 Активи предоставени за ползване към Договора,
допълнено с основните ремонти и реконструкции на релсов път и
контактно-кабелна мрежа, реализирани от Столична община - до 2021 г.

Допълнително споразумение към Договор за обществен превоз на
пътници (ДОПП). № №СО-РД-56-1008/05.12.2013 г. .сключен между
Столична община. „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Център за градска
мобилност" ЕАД. съгласно Приложение Б

Считаме, че актуализацията на Договори те за обществен превоз на пътници (ДОПП) е
от важно значение за изпълнение на поетите ангажименти към Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и Управляващия орган па
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”, както и за успешната
реализация на проектите, която би довела до значително повишаване на ефективността
и атрактивността на предлаганата транспортна услуга и ше помогне за постигането на
една от основните цели на европейската транспортна и урбанизационна политика превръщането па градовете в зони с нулеви емисии от парникови газове, отделени от
превозните средства, осъществяващи обществен транспорт.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С оглед на гореизложеното, в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 и на
основание чл.21, ал. 1. т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 25. ал.1, т. 24 от Наредба за реда за учредяване и упражняване
правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала и. предлагам Столичният общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ

1.

Приема проект на допълнително споразумение към договор с per. индекс СО-РД-561007/05.12.2013 г. между Столична община. „Столичен електротранспорт“ ЕАД и
„Център за градска мобилност“ ЕАД - Приложение А от настоящото решение, в т. ч.
актуализирано Приложение Ле 5 Активи предоставени за ползване към Договора,
допълнено с основните ремонти и реконструкции на релсов път и контактно-кабелна
мрежа, реализирани от Столична община до 2021 г.

2.

Приема проект на допълнително споразумение към договор с per. индекс СО-РД-561008/05.12.2013 г. между Столична община. ..Столичен автотранспорт” ЕАД и
„Център за градска мобилност" ЕАД - Приложение Б от настоящото решение.

3.

Дава съгласие и възлага на Кмета на Столична община и на Изпълнителните
директори на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. „Столичен автотранспорт” ЕАД и
„Център за градска мобилност” ЕАД да сключат допълнителните споразумения по
т. 1 и т.2 от настоящото решение.

4.

Възлага на „Столичен електротранспорт" ЕАД. в съответствие със Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, да предприеме необходимите
действия за приемане и задбалансово завеждане на активите, допълнени в
актуализираното Приложение № 5 Активи предоставени за ползване към Договор за
обществен превоз на пътници/ договор за обществена услуга № СО-РД-561007/05.12.201 Зг.. предоставени за ползване и стопанисване на дружеството, с всички
произтичащи от това задължения, включително сключване на договор за застраховка
на съответните обекти.

5.

„Столичен електротранспорт“ ЕАД да поддържа релсовия път и цялата прилежаща
инфраструктура на предоставените му за ползване обекти, посочени в Приложение
№ 5 Активи предоставени за ползване към Договор за обществен превоз на пътници/
договор за обществена услуга № СО-РД-56-1007/05.12.2013г„ съобразно клаузите на
съшия договор.

6.

Дава съгласие и възлага на Кмета на Столична община и на Изпълнителните
директори на „Столичен електротранспорт" ЕАД. „Столичен автотранспорт" ЕАД и
„Център за градска мобилност" ЕАД да предприемат всички необходими правни и
фактически действия за изпълнение на Договорите.

Приложения:
1. Проект на решение;
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2. Проект на Допълнително споразумение към Договора за обществен превоз
на пътници (ДОПП) между Столична община. ..Столичен електротранспорт”
ЕАД и ..Център за градска мобилност” ЕАД

3. Проект на Допълнително споразумение към Договора за обществен превоз
на пътници (ДОПП) между Столична община. „Столичен автотранспорт”
ЕАД и ..Център за градска мобилност” ЕАД:

4. Доклад от Изпълнителния директор на ..Столичен електротранспорт” ЕАД с
вх. № СОА22-ТД26-6923/23.05.2022 г.;
5. Решение № 412 от 11.07.2019г. на Столичния общински съвет.

С уважение,

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
ПО ИКОНОМИКА, СОБСТВЕНОСТ И
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
КЪМ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д-Р КРИСТИАН КРЪСТЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА 0|Ш|1НАх
НАПРАВЛЕНИЕ „ТРАНСПОРТ И ГРАДСЪХМОБИЛНОСТ“
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“

ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

i

Съгласуват чрез АИССО:
Иван Николов - директор на дирекция „ Транспорт“, направление „ Транспорт и
градска мобилност “
Савелина Гекова - Главен счетоводител на CO. направление „Финанси и
здравеопазване “

Кристиан Димитров - директор на дирекция ., Изграждане и ремонт на уличната
мрежа“, направление „Обществено строителство“
Иеделка Чолакова-Джурева, р-л на проект „Интегриран столичен градски транспорт
- фаза II“

Десислава Христова - координатор па проект „ Интегриран столичен градски
транспорт - фаза II“
Христо Иванов - ключов експерт „Правен“, проект „Интегриран столичен градски
транспорт - фаза II“
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg, https: /council.sofia.bg

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

20__година

За изменение на договорите, с които на общинските транспортни дружества е възложен
обществен превоз на пътници и упражняване на дейности по организация, управление,
контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски
транспорт като интегриран превозен процес.
В съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 и на основание чл.21. ал 1. т.8 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25. ал.1, г. 24 от Наредба
за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала и

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:
1.

Приема проект на допълнително споразумение към договор с per. индекс СО-РД-561007/05.12.2013 г. между Столична община. ..Столичен електротранспорт“ ЕАД и
..Център за градска мобилност“ ЕАД - Приложение А от настоящото редение. в г. ч.
актуализирано Приложение № 5 Активи предоставени за ползване към Договора,
допълнено с основните ремонти и реконструкции на релсов път и контактно-кабелна
мрежа, реализирани от Столична община до 2021 г.

2.

Приема проект на допълнително споразумение към договор с per. индекс СО-РД-561008/05.12.2013 г. между Столична община. „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Център за
градска мобилност" ЕАД - Приложение Б от настоящото решение.

3.

Дава съгласие и възлага на Кмета на Столична община и на Изпълнителните директори
на ..Столичен електротранспорт" ЕАД. ..Столичен автотранспорт” ЕАД и ..Център за
градска мобилност" ЕАД да сключат допълнителните споразумения по т.1 и т.2 от
настоящото решение.

4.

Възлага на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. в съответствие със Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, да предприеме необходимите
действия за приемане и задбалансово завеждане на активите, допълнени в
актуализираното Приложение № 5 Активи предоставени за ползване към Договор за
обществен превоз на пътници/ договор за обществена услуга № СО-РД-561007/05.12.201 Зг., предоставени за ползване и стопанисване на дружеството, с всички
произтичащи от това задължения, включително сключване на договор за застраховка на
съответните обекти.

5.

..Столичен електротранспорт" ЕАД да поддържа релсовия път и цялата прилежаща
инфраструктура на предоставените му за ползване обекти, посочени в Приложение № 5
Активи предоставени за ползване към Договор за обществен превоз на пътници/ договор
за обществена услуга № СО-РД-56-1007/05.12.2013г.. съобразно клаузите на същия
договор.

6.

Дава съгласие и възлага на Кмета на Столична община и на Изпълнителните директори
на ..Столичен електротранспорт" ЕАД. ..Столичен автотранспорт” ЕАД и ..Център за
градска мобилност” ЕАД да предприемат всички необходими правни и фактически
действия за изпълнение на Договорите.

Настоящето решение е прието на___заседание на Столичния общински съвет, проведено
на
20__г., Протокол №от
20__ г., по доклад №и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:

/Георги Георгиев/

Юрист от администрацията на CO

