СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 7

на Столичния общински съвет
от 14.03.2019 година
За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична
община, съгласно т.20 от ДДС №7/04.04.2018 г. за разплащане на разходи
от бюджета на Столична община за изпълнение на договор 2017-1-ES01KA219-037888_3, № KA219/S2S-146/05.10.2017 г. по проект по Програма
„Еразъм“ (Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на
съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм+“ - програма
на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за
отмяна на Решение №1719/2006/ЕО, №1720/2006/ЕО и Регламент
№1298/2008/ЕО) на Европейския съюз, реализиран от 44. СУ „Неофит
Бозвели“, СО - Район „Подуяне“.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона та 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, на Столичния общински съвет

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. Предоставя временен безлихвен заем в размер на 9 614,86 лв. от
бюджета на Столична община на 44. СУ „Неофит Бозвели“, СО - Район
„Подуяне“, с цел осигуряване на изпълнението на дейностите по Договор
за предоставяне на безвъзмездни средства договор 2017-l-ES01-KA219037888_3, № KA219/S2S-146/05.10.2017г. по проект по Програма
„Еразъм+“ на Европейския съюз между 44. СУ „Неофит Бозвели". СО Район „Подуяне” в качеството му на Бенефициент и Център за развитие на
човешки ресурси - номинирана Национална агенция за Р.България на
Европейската комисия по Програма „Еразъм+“.

II. Срокът за възстановяване на заема по т.I е след одобряване от
страна на Центъра за развитие на човешките ресурси краен отчет,
представен от 44. СУ „Неофит Бозвели", СО - Район „Подуяне".
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.03.2019 г., Протокол № 72, точка 11 от дневния
ред, по доклад № СОА19-УЗ21-85/3/16.02.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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общински съвет:
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