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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 1 4

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на
околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна
среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.5, във връзка с ал.1 от НАРЕДБА № Н-3
от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация
и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на
неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата
за приключване на счетоводната година по оперативните програми и
програмите за европейско териториално сътрудничество

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Оправомощава кмета на Столична община да издаде от името на
Столична община Запис на заповед в полза на Министерство на околната
среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
без протест и без разноски, представляваща гаранция за 10% авансово
плащане в размер на 39 635,22 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин
тридесет и пет лева и двадесет и две стотинки) по АДБФП № Д-34-51/
19.06.2019 г. (peг. № BG16M1ОP002-5.002-0020-С01 в ИСУН 2020) за
проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на
територията на Столична община за периода 2021-2026“, одобрен за
финансиране по процедура № BG16M1ОP002-5.002 „Разработване/
Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния
въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух“ на ОПОС 2014 - 2020 г., със срок на предявяване до 60 дни от

датата на финалното отчитане по проект ИСУН № BG16M1ОP002-5.0020020.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 4 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-5142/28.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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