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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 6 7

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За отпускане на средства от бюджета на Район „Лозенец“ под формата
на безлихвено заемообразно финансиране с цел разплащане на разходи за
трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за лицата
на длъжност „личен асистент“ съгласно Закона за личната помощ (ЗЛП) и
тристранно споразумение между НОИ, АСП и Район „Лозенец“ - № 104540-290/02.08.2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.49, ал.1-5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната 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. Предоставя безлихвено заемообразно финансиране в общ размер
на 22 606,80 лева (словом: двайсет и две хиляди шестстотин и шест лева и
80 стотинки), от които:
1. 18 962,26 лв.- за трудови възнаграждения;
2. 3 644,54 лв. осигуровки (социални и здравни) за сметка на
работодателя (СО - Район „Лозенец“),
от бюджета на Район “Лозенец“ за 2020 г. с цел разплащане на
разходи, извършени по механизма за лична помощ съгласно действащо
тристранно споразумение между НОИ, АСП и Район „Лозенец“ № 104540-290/02.08.2019 г. по Закона за личната помощ.
II. Срокът на възстановяване на заема по бюджета на Район
“Лозенец“ е до края на следващата бюджетна година (2021г.).

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 42 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-14745/3/10.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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