СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
№ СОА19-РД09-708/16.05.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

На основание чл.16, ал.1 от Правила за управление на Програма „Зелена София” приети с
Решение № 280 на СОС по Протокол № 88/28.04.2011г. и изменени с Решение №140 на СОС по
Протокол №12/22.03.12г., Решение №102 на СОС по Протокол №29/23.02.17г. и Решение №134
на СОС по Протокол №72/14.03.19г., както и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

ОБЯВЯВАМ
1. Процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2019 г.
2. Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17,00ч. на 20.06.2019 г.
3. Мястото за подаване на проектните предложения са деловодствата на съответните
районни администрации, за чиито територии се кандидатства.
4. Начини за подаване на проектните предложения:
 Изтегляне на формуляра за кандидатстване и всички образци и приложения към
него от сайта на Столична община – www.sofia.bg , тема «Околна среда –
Програми и проекти»;
 Попълване на формуляра за кандидатстване и Образец 1.5 в зададения «MS
WORD» формат на български език – не се допуска попълване на ръка;
 Образците от 1.1 до 1.4 към формуляра за кандидатстване и Образец 1.6 могат
да се попълнят и на ръка, но достатъчно ясно и четливо;
 Подаване на документите в един оригинал на хартиен и един на електронен
носител в съответната районна администрация. Проектните предложения трябва
да бъдат в запечатан плик, на който да бъдат изписани имената на кандидата,
пълният му адрес за кореспонденция, телефон и e-mail адрес за връзка.
5. Мястото за провеждане на процедурата по класиране на кандидатите на първи и втори
етап от оценката са съответните районни администрации - до 01.07.2019 г.
6. Мястото за провеждане на процедурата по класиране на кандидатите на третия, краен
етап от оценката е Столична община – до 26.07.2019 г.
7. В едноседмичен срок от датата на утвърждаване от Кмета на Столична община,
списъкът с одобрените проекти се публикува на интернет страницата на общината
/чл.25, ал.3 от Правила за управление на Програма „Зелена София“/.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на райони и Комисията на
Програмата за изпълнение, на Заместник кмета на Столична община – г-жа Йоана Христова –
за контрол.

ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ..................../П/..........................
АЛБЕНА АТАНАСОВА
/съгл. Заповед за заместване №

СОА19-РД15-5511/15.05.2019 г. на Кмета на СО

Заповед относно обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за
2019 г. Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр (за класиране в УАСО). Заповедта не носи хартиен
носител за адресатите и се изпраща чрез СЕОС и АИССО/АИССОС.

