СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София. y;i. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855. e-mail: info

етЖИ

до

soliacouncil.bg,

ична.с6.вдмне.
входящ WS
СОА22-У321-1444-[3]

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Регистриран на 30.06.2022
За npoBepKa:https://sofia.bg/registry-report

1111Ш11М11.1Ш

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

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 подмяната на топло инсталацията на сградата на 121
СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“
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-У321-1444 (4) от 27.06.2022 г. на общинските съветници
Георги Георгиев - председател на СОС, Диан Стаматов и Симеон Колев
относно предоставяне на средства от Специализирания общински
приватизационен фонд за основен ремонт - подмяна на топло инсталацията
на сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“
Предложението за финансиране се базира на постъпило писмо №
СОА22-У321 -1444/13.06.2022 г. от директора на 121 СУ „Георги Измирлиев“
- г-жа Галина Тенева, в което тя изтъква, че от над половин век 121 СУ
Докладът и проекта за решение се задават в 2 (два) оригинални екземпляра — един за адресата и един за
УАСО. Приложенията се сканират и са на разположение в А ИССО
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"Георги Измирлиев" е едно от успешните училища на територията на район
„Триадица“. С времето метеорологичните условия не са пощадили сградата
училището има неотложна нужда от цялостно саниране на сградата, както и
подмяна на част от дограмата. Най-належаща е незабавната подмяна на
всички тръби от отоплителната инсталация в голямата сграда.
През последните години многократно са извършвани ремонтни
дейности и са подменяни части от отоплителната инсталация, които са
поемани изцяло от бюджета на училището. През 2021 г. е сменена абонатната
станция на сградата с отпуснати средства от CO. Налага се абонатната
станция да работи на минимална мощност, тъй като при увеличаване на
налягането тръбите се пукат. Такива случаи са констатирани през януари и
февруари 2022 г. Някои са подменени, а в повечето случаи тръбите са
запушени с клин.
През зимните месеци в класните стаи и коридори температурите са
много под изискуемите от Регионалната здравна инспекция за нормално
протичане на учебните занятия. Това наложи в класните стаи да се включват
допълнително електрически печка. Използването на подобни електрически
уреди е опасно, но и натоварва значително електрическата инсталация на
сградата и се увеличават сметките за разход на електроенергия.
Училищното ръководство е възложило и получило становища от
компетентни институции, препоръчващи незабавна подмяна на всички тръби
по топло инсталацията. Уверенията на същите са, че с новите абонатна
станция и радиатори, закупени със средства от делегирания бюджет на
училището, инсталацията ще заработи ефективно.
Предвид ограничените (на настоящия етап) възможности за
финансиране от бюджета на Столична община СУСОПФ обсъди доклада на
тримата общински съветници относно искането на директора на 121 СУ
„Георги Измирлиев“ г-жа Тенева-Недева за финансиране на належащи и
неотложни строително-ремонтни работи по подмяна на топло инсталацията
в основната сграда на училището и прие решение за осигуряване на
средствата от СОПФ.
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На основа на представената разчетна количествено-стойностна сметка,
необходимите средства са 163 870,63 лв. без ДДС или 196 644,76 лв. с ДДС,
които да бъдат отпуснати на 121 СУ "Георги Измирлиев".
Приложения :

1. Писмо № СОА22-У321-1444/13. 06.2022 г. с приложена индикативна
количествено-стойностна сметка (КСС).
/1

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СУ СОПФ:

ТЕФАН МАРКОВ)
ЗАМ.-КМЕТ НА CO И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ
(ДОНЧО БА
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от
2022 година
Финансиране със средства от Специализирания общински
приватизационен фонд подмяната на топло инсталацията на сградата на 121
СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“

За:

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:
със
средства
от
Специализирания
общински
приватизационен фонд, напр. ..Инвестиции и придобиване на ДМА“
121 СУ „Георги Измирлиев“ в размер на 196 644,76 лева (сто
деветдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и 0,76
ст.) с ДДС за подмяна на топло инсталацията на основната сградата на
училището.
2. Разходването на средс твата да се извърши при спазване на Закона за
обществените поръчки и Закона за публичните финанси.
1. Финансира
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3. Бенефициентът - 121 СУ 1 'еорги Измирлиев“ контролира изпълнението

на дейностите по ремонта съобразно договора с изпълнителя, спечелил
тръжната процедура.
4. 121 СУ „Георги Измирлиев“ представя отчет 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, директорът на 121 СУ „Георги Измирлиев“
да представи в СУСОПФ и дирекция „Финанси" на Столична община
отчет за усвояването на средствата. Район Триадица 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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