Проект „Повишаване активността на гражданския
сектор за налагане на прозрачност в работата на
Столичен общински съвет”

ЗАПИСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
18.11.2015 г.
Присъстват: Николай Асенов Стойнев, Прошко Начев Прошков, Татяна Николова Георгиева,
Орлин Иванов Алексиев, Борис Цветков Цветков, Валя Николчова Чилова, Трайчо Димитров
Трайков, Малина Едрева Одоен, Силвия Тошкова Христова, Ботьо Генчев Ботев, Миглена
Георгиева Горанова, Милка Христова Христова, Стоян Илиев Александров

Доп. Т. 2. Доклад вх. № СО15-9300-316/17.11.2015 г. относно удължаване на договори за
основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична
община – вносител Любомир Христов – зам.-кмет на СО

Милка Христова: Сключването на договорите за 1 г. е необходимо. Кое налага процедурата да
започне?
Любомир Христов: Не се изразих правилно. Процедурата е започнала още миналата година и
би трябвало да приключи през април, но поради забава продължава.
Борис Цветков: Това са договори известни в публичното пространство. Всички бяхме убедени,
че трябва да ги прекратим. На едно заседание на СОС беше решено да се водят преговори за
прекратяването им. Изненадвам се, че те ще продължат да действат. Другото, което не се
коментира е цената.
Любомир Христов: Тези договори не касаят решението, което цитирате. Целта е да се запази
нивото на услугата през зимните месеци.
Орлин Алексиев: Цветков, Вие отсъствахте дълго от СОС и не помните добре. Първо,
преговорите трябваше да се водят от СОС. Аз и Милка Христова бяхме в комисията, освен това,
това са съвсем различни договори.
Прошко Прошков: Да имаме предвид, че процедурата минава през КЗК и се удължава. Просто
нека процедурата да започва по-рано.
Орлин Алексиев: Просто тогава се получи тази възможност за закупуване на тези автобуси.
Приема се. Двама „въздържа ли се” – Борис Цветков и …

Т.1. Доклад вх. №СО15-9300-296/04.11.2015 г. относно промяна на бюджета на Столична
община за ІІІ-то тримесечие на 2015 година – вносител Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО
Марияна Симеонова (представител): Рутинен доклад, който се внася на всяко 3месечие.
Милка Христова: Параграф: Неквалифицирани параграфи и други – Какви приходи и разходи
са това?
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Марияна Симеонова: От кои?
Милка Христова: От данъчните.
Марияна Симеонова: Техните постъпления?
Милка Христова: Не, какво се включва в тези неквалифицирани параграфи.
Марияна Симеонова: Всичко, което не е намерило място в останалите параграфи.
Трайчо Трайков: Какво е продадено за 9 мил.?
Марияна Симеонова: Пари от приватизации от различни обекти.
Борис Цветков: Има ли предвидена актуализация от застраховките от пострадали в катастрофи.
Имаше такова решение на СОС.
Малина Едрева: Вие настоявахте за такова решение, нека проверим дали го има.
Марияна Симеонова: В този доклад няма такива приходи.
Орлин Алексиев: Може ли по рутинен доклад да разпитваме по всяка точка!
Приема се. Един „въздържал се” – Борис Цветков.
Т.2. Доклад вх.№СО-9300-350(5)/16.11.2015 г. относно увеличаване капитала на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД чрез
непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството –
вносител Дончо Барбалов- зам.-кмет на СО
Орлин Алексиев: Какво налага доклада да бъде приет на тази сесия?
Представител: Изтича програмният период.
Приема се единодушно.
Т.3. Доклад вх. №СО15-2600-7314/3/10.09.2015 г. относно предварително съгласие за
преминаване на трасето на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ през
имоти, общинска собственост и учредяване на сервитути, находящи се в землища на гр.
София – кв. Требич, с. Мрамор – район „Връбница“, гр. Нови Искър, с. Доброславци, с.
Мировяне, с. Житен – район „Нови Искър“, Столична община – вносител Мария Бояджийска зам.-кмет на СО
Трайчо Трайков: Виждам, че такъв предварителен план е приет.
Представител: Това е окончателен, наложиха се промени.
Приема се единодушно.
Т.4. Доклад вх. № СД-0500-151(1)/06.10.2015 г. относно изменение на т.І.13 и т.І.14 от
Решение № 425/09.07.2015 г. на Столичния общински съвет – вносител Албена Атанасова зам.-кмет на СО
Приема се единодушно, без дебат.
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Т.5. Доклад вх. № СО15-9301-8(10)/10(09.2015 г. относно учредяване безвъзмездно вещно
право на ползване за срок от 5 години на общински имот, частна общинска собственост
(АОС№ 306/14.12.1998 г. на СО – район „Средец”), представляващ нежилищно помещение с
площ 120 кв.м, намиращ се на бул. „Михай Еминеску”№ 5, район „Средец” за нуждите на
Фондация „София – европейска столица на спорта” – вносител Тодор Чобанов – зам.-кмет на
СО
Ботьо Ботев: Нека за техническа яснота отпаднат няколко точки.
Милка Христова: За тези 200 хил. ли става въпрос?
Представител: Да.
Стоян Александров: Не видях изобщо мотива за създаване на тази фондация и защо
управителният съвет се състои от 11 членове. Той на практика няма да извършва дейностите.
Кой ще работи в тази фондация?
Николай Стойнев: Това беше формата да съществува като инициативен комитет. Фондацията е
орган на СОС и за това управителният съвет включва представители от всички политически
групи. Фондацията разглежда всички дейности, свързани с кандидатурата за европейска
столица на спорта.
Приема се единодушно.
Доп. Т.1. Доклад вх.№СО15-9300-315/17.11.2015 г. относно избор на членове на Комисията,
назначена на основание Решение № 15 по Протокол №3 от 24.11.2011г., изменено с Решение
№ 289 по Протокол № 41 от 13.06.2015 г. и Решение № 461 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.
на Столичния общински съвет – вносител Елен Герджиков – председател на СОС
Приема се. Против – Трайчо Трайков
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