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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 7 9

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За осигуряване на заемообразно финансиране, във връзка с
изпълнението на проект „Район Красно село - по-близо до гражданите патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г., процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ , финансиран
съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
регистрационен номер BG05М9ОР001-2.101-0178-С0/23.06.2020 г. по
проектно предложение, одобрено с решение № РД 05-163/26.05.2020 г..
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 на СОС и писмо ДДС 07 от 04.04.2008 г. на
Дирекция „Държавно съкровище“ на МФ

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 заемообразно предоставяне на средства в размер
на 20 000 (двадесет хиляди) лева от бюджета на Район „Красно село“, за
изпълнение на дейностите до окончателното изпълнение на Проект „Район
Красно село-по-близо до гражданите-патронажна грижа“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура
BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 3“, финансиран съгласно договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер

BG05M9OP001-2.101-0178-C0/23.06.2020 г. по проектно предложение,
одобрено с решение № РД 05-163/26.05.2020 г.
II. Средствата са необходими за възнаграждения на сътрудниците и
членовете на екипа и осигуровки за сметка на работодателя.
III. Отпуснатите средства да бъдат възстановени по бюджета на
Район „Красно село“, след верифициране на междинно искане за плащане
по изпълнение на дейностите по проекта.
IV. Възлага на кмета на Район „Красно село“ да предприеме
необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 56 от дневния
ред, по доклад № СОА20-ВК08-15867/1/14.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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