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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 9 6

на Столичния общински съвет
от 13.06.2013 година
За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична
община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А 10-13-14/10.02.2012 за
проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за
общинските бюджети

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 206 411.00
(двеста и шест хиляди четиристотин и единадесет) лева с ДДС,
осигурителни вноски от бюджета на Столична община за 2013 година, с
цел разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ А 10-13-14/10.02.12 година между Столична община и Оперативна
програма „Административен капацитет”.
Средствата ще бъдат разходвани, както следва:
1. т.1. Опис на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за
експерти
45 480.00 лева с осигурителни вноски
2. т.5.1 Разходи за осигуряване на публичност:
28 109,17 лева без ДДС
33 731.00 лева с ДДС
3. т.5.2.: Съпътстващо обучение по дейност 5.2.
16 000.00 лева без ДДС
19 200.00 лева с ДДС

4. т.5.3. Комплексно изследване по дейност 2.2 и изготвяне на анализи по
дейност 2.3.:
70 000.00 без ДДС
84 000.00 с ДДС
5. т.5.4 Одит:
2 500.00 лева без ДДС
3 000.00 лева с ДДС
6. т.13 Разходи за организация и управление на проекта
21 000.00 лева с осигурителни вноски
II. Срокът за възстановяване на заема по т.I е след като
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен
капацитет”, одобри исканията за окончателни плащания от страна на СО.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.06.2013 г., Протокол № 41, точка 10 от дневния
ред, по доклад № 1500-99/26/03.06.2013 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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