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Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 8 5

на Столичния общински съвет
от 20.12.2018 година
За одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на
Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на
договор 2018-1-BG01-КА101-047214, №KA101/SE-203/12.06.2018г. по
проект по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз от 4 ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДЖОН АТАНАСОВ”, СО - Район „Искър”.
На основание чл.21 ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от
Закона за публичните финанси, чл.49, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Дава съгласие за одобряване на заемообразно финансиране от
бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за
изпълнение на договор 2018-1-BG01-KA101-047214, №KA101/SE-203/
12.06.2018г. по проект по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз от
4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДЖОН АТАНАСОВ”, СО - Район
„Искър”, относно съфинансиране под форма на отпускане на временен
безлихвен заем на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”, СО-Район „Искър” в
размер на 4500,36 лева.
Съфинансирането е под формата на временен безлихвен заем, като
сумата се превежда по бюджетна сметка на 4 ОУ „Професор Джон
Атанасов”, СО - Район „Искър”.
II. Заемообразно отпуснатата сума по т.I. да бъде изразходена за
дейностите, заложени в проекта и след одобрение на разходите от
Управляващия орган да бъде своевременно възстановена в бюджета на
Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.12.2018 г., Протокол № 67, точка 30 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК08-14574/2/11.12.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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