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
25.11.2015г.
Присъстват: Николай Асенов Стойнев, Николай Янков Пехливанов, Прошко Начев Прошков,
Андрей Мирчев Иванов, 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
Т.5. Доклад вх. № СО15-9300-319/18.11.2015г. относно сключване на договор за доставка на
20 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм за нуждите на „Столичен
електротранспорт” ЕАД – вносител Зафир Зарков – общински съветник
Зафир Зарков: Заменяме 50-годишни мотриси с под 20-годишни.
В.Г.: Това са познатите мотриси, но по-нови. Достатъчно са осигурени.
Милка Христова: Прави впечатление определената цена. А как стоят нещата с поддръжката?
В.Г.: Това са същите трамваи. Познаваме ги. Ясно ни е, как става поддръжката.
Прошко Прошков: Цената ми се струва, че е доста евтина. Те имат ли още използваемост?
В.Г.: Поне 15г.
Приема се единодушно.
Т.4. Доклад вх. № СО-2900-365(12)/19.11.2015г. относно финансиране със средства от СОПФ
ремонт на Неонатологичното отделение и закупуване на съответна медицинска апаратура за
нуждите на Първа специализирана акушеро-генекологична болница за активно лечение
„Света София” ЕАД – вносители Орлин Алексиев – общински съветник и Дончо Барбалов –
зам.- кмет на СО
Милка Христова: От протокола на Съвета на докторите по Решение № 8166 вече са отпуснати
средства. Би трябвало средствата да са отпуснати.
Представител: Не, финансира се болницата още веднъж.
Милка Христова: Тоест 300 хил. общо.
Приема се, 1 „въздържал се”.
Доп.т.1. Доклад вх. № СО15-9300-314/16.11.2015г. за план-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 г. и размер на
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такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за
2016г. – вносители Мария Бояджийска – зам.- кмет на СО и Дончо Барбалов – зам. – кмет на СО
Николай Стойнев: До къде стигна работата на групата по отпадъците?
Дончо Барбалов: Работната група не може да постигне съгласие кой какво точно да плаща. Не е
възможно до 2016 г. да се подобри определянето на такса смет. Но с проекта на министъра на
финансите може би ще имаме проект в началото на 2016 г. Аз искам той да е социално
насочен.
Николай Стойнев: При каква база?
Дончо Барбалов: При изчисление база квадратура.
Николай Стойнев: Това е най-подходящият вариант за вас?
Дончо Барбалов: Добър преходен период е.
Малина Едрева: Хубаво е да се видят европейските практики.
Трайчо Трайков: Предлагам представителите ни в групата да не се блазнят по този лесен начин.
Малина Едрева: Пак ви казвам да обърнем внимание на европейските примери.
Влиза Петър Трайков, който ще разяснява детайлите.
Милка Христова: Предложение № 2. Може ли малко разяснение откъде се получава
увеличението?
Петър Трайков: От сключени договори по ОП.
Милка Христова: Може ли да конкретизирате?
Петър Трайков: Гледайте там, където е 2.1.
Милка Христова: А, 10 за проучване?
Петър Трайков: Увеличена е такса депониране. Тя нараства всяка година.
Милка Христова: Толкова много?
Петър Трайков: Не, има разбивка отзад.
Трайчо Трайков: 7 мил. по 1.1, на какво се дължат?
Николай Стойнев: Има нови договори.
Прошко Прошков: Ако има част от тази сума, трябва да кажете обектите. С колко процента
намаляваме депонирането, за да не може таксата да е проблем.
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Петър Трайков: Да достигнем до 30% на депониране. Прав сте за новите обекти, дадено е какви
биха били разходите.
Докладът ще се разглежда и на следващо заседание.
Т.1. Доклад вх. № СО15-6600-6127(3)/19.11.2015г. относно обявяване на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляваща кафе-бар, намиращ се на партерния етаж в сградата на Столична община,
направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5 – вносител Юлия Ненкова –
зам.- кмет на СО
Милка Христова: Имало е оценка на оценителя. Няма да е лошо да я приложат.
Николай Стойнев: Има я.
Трайчо Трайков: Колко е бил наемът?
Представител: Около 550 лв.
Милка Христова: Огледът не може да е направен на същия ден.
Приема се единодушно.
Т.2. Доклад вх. № СО15-7000-2573(1)/16.11.2015г. относно даване на съгласие „Столичен
електротранспорт” ЕАД да дари на Столична община ретро трамвай (ТМ Музеен експонат
Siemens) – вносител д-р Тодор Чобанов – зам. – кмет на СО
Николай Стойнев: Къде да бъде разположен?
Представител: Централна градска част.
Прошко Прошков: Първоначално на Витошка, сега идеята е около Възраждане.
Представител: Имаме още такива трамваи.
Приема се единодушно.
Т.3. Доклад вх. № СО15-6600-7960/16.11.2015г. относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на
територията на Столична община и Правилника за организация и дейността на ОП
„Гробищни паркове” – вносител д-р Тодор Чобанов – зам. – кмет на СО
- С какъв обем?
Представител: 44 дка.
- За колко години?
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Представител: 3-4 години.
Приема се единодушно.
Доп.т.2. Приемане на вътрешни правила за работа на Постоянната комисия по стопанска
политика и общинска собственост
Остава за следващия път.
Доп.т.3. Писмо вх. № ИТД-2600-1700(2)/12.11.2015г. за предстоящ конкурс за отдаване под
наем на маси за сергийна търговия на Женски пазар и пазар „Димитър Петков” – вносител гжа К. Тулешкова
Комисията разгледа писмото.
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