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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 2 7

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична
община за разплащане на разходи по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.0010001-C01 от 28.06.2018 г. между Столична община и Министерство на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, 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
3 години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на СО

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 предоставяне на временен безлихвен заем на
Столична община в размер на 3 571 965,84 лв, с ДДС (три милиона
петстотин седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и
осемдесет и четири стотинки) от бюджета на Столична община, с цел
разплащане на разходи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане,
основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на
територията
на
Столична
община“,
финансиран
съгласно
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г. от Оперативна
програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
II. Срокът за възстановяване на заема по т.I е след одобряване на
исканията за междинно и/или окончателно плащания по проекта на
Столична община от Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 13 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5876/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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Елен Герджиков

