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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 4 2

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За подготовка за кандидатстване на Столична община с проект за
водоснабдяване и канализация за агломерации над 10 000 е.ж. на
територията на Столична община за получаване на безвъзмездна
финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Околна среда” 20142020 г..
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Одобрява Столична община да подготви Формуляр за
кандидатстване с проект за водоснабдяване и канализация за агломерации
над 10 000 е.ж. на територията на Столична община за получаване на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г. с обектите, посочени в Приложение № 2 към доклада неразделна част от настоящото решение, с индикативна стойност на
проекта в размер на 140 622 104, 38 лв. без ДДС, в това число БФП в
размер до 66,47% и собствено финансиране в размер до 33,53%.
2. С оглед недопускане на двойно финансиране, Столичен общински
съвет се ангажира да не одобрява финансиране за обектите, посочени в т.1
от настоящото решение, чрез Инвестиционната програма на „Софийска
вода” АД и/или друг проект, програма или схема, финансирана от
публични средства, средства от националния бюджет и/или от бюджета на
Европейския съюз.
3. След получаване на положително становище от „Джаспърс” и при
условията на т.1 от настоящото решение, дава съгласие Столична община
да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК

инфраструктура в Столична община”, по Приоритетна ос 1 „Води” на
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.
4. Упълномощава кмета на Столична община да подпише всички
необходими документи, свързани с кандидатстването по процедура
„Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014- 2020 г..
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 17 от дневния
ред, по доклад № СОА16-ПП00-7/227/10.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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