СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 5 9

на Столичния общински съвет
от 27.03.2014 година
За приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за работа на Специализирания общински приватизационен
фонд, приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1, т.1 от Правилника
за организация и работа на Специализирания общински приватизационен
фонд

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
работа на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с
Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС, както следва:
§1. В чл.1, изречение първо се допълва с текста „и е обособен като
второстепенен разпоредител с бюджетни средства с Решение № 725 по
Протокол № 54 от 19.02.2013 г. на Столичния общински съвет.
§2. Чл.2 добива следната редакция:
Ал.(1) Фондът представлява обособено имущество на Столична
община /СО/, включващо частта от приходите, определени в чл.10 и чл.10а
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПсПК/ и във
връзка с чл.123 от Закона за публичните финанси. В имуществото се
включват възстановени заеми и приходи от лихви на средства на депозит.
Ал.(2) Средствата във Фонда се разходват по реда на чл.127, ал.3 от
Закона за публичните финанси.
Ал.(3) Постъпленията от приватизация се разходват за създаване и
придобиване на дълготрайни активи, за разходи по основен ремонт на
ДМА, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на
ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата
инфраструктура.

Ал.(4) Временно свободните средства по ал.(1) могат да се ползват за
общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по
програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и
по други международни програми и споразумения.
Ал.(5) Разходите по управлението и ползването на външни услуги,
свързани с работата на Фонда са за сметка на бюджета на Столична
община.
§3. В член 3, ал.(2) след израза „уредени в ал.(1)” изразът „могат да”
се заличава.
§4. В член 6, ал.(2) изразът „помощни членове” се заменя с
„експерти”.
§5. В член 7, ал.(3) се заличава.
§6. В член 11, ал.(1) придобива следната редакция: „Съветът за
управление на Специализирания общински приватизационен фонд
провежда заседания и приема решения”.
§7. В член 11, ал.(7) се заличава.
§8. В член 14, ал.(1) думата „бюджет” се заменя с израза: „стопанска
дейност”.
§9. В член 15, ал.(2) добива следната редакция: „Предложения до
Управителя на Фонда могат да правят: длъжностните лица, посочени в
чл.3, ал.(2)”.
§10. Към чл.15 се създава нова алинея (3) със следното
съдържание: „Ръководствата на търговските дружества с общинско
участие правят предложения до Управителя и Съвета за управление чрез
Кмета на Столична община, ресорните заместник-кметове на Столична
община и Секретаря на Столична община”.
§11. В член 23, ал.(1), в изречение първо прилагателното
„извънбюджетна” се заменя с израза: „бюджетна сметка на второстепенния
разпоредител”.
§12. В член 23, се създават две нови алинеи (3) и (4) със следното
съдържание :
Ал.(3) Второстепенният разпоредител с бюджетни средства СОПФ
изготвя ежемесечно и представя в Столична община касов отчет форма
15 Б.
Ал.(4) Второстепенният разпоредител с бюджетни средства СОПФ
изготвя тримесечен касов отчет и оборотна ведомост (баланс) и ги
представя в Столична община.
§13. В член 27, ал.(1) изразът „помощни членове” се заменя с
„експерти”.
§14. В член 27, ал.(2) се заличава.
§15. В член 27, ал.(3) става ал.(2).
§16. В член 30, ал.(1) изразът „Управителят на Фонда, Секретарят,
Главния счетоводител и помощните членове” се заличава.
§17. В член 30, алинея(3) се заличава.
§18. В член 30, алинея (4) се заличава.

§19. Навсякъде в Правилника изразите „средства на фонда” и
„средства от фонда” се заменят с израза „средства по чл.2”.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.03.2014 г., Протокол № 59, точка 1 от дневния ред,
по доклад № СО-9300-52/1/06.02.2014 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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