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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 218 
 

гр. Копривщица       21.12.2017 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от Закона за 

публичните финанси, и писмо ДДС 07 от 04.04.2008 г. на на МФ, Дирекция 

„Държавно съкровище” и във връзка с изпълнение на Договор 

№BG05FMOP001-3.002-0178-С01 за предоставяне на финансова помощ по 

проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и 

отговорност за хората в неравностойно положение“, Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България 

 

Общински съвет Копривщица реши: 

 

  

1. Предоставя временен безлихвен заем в размер до 11 096.00 лв.            

(единадесет хиляди и деветдесет и шест лева) от бюджета  на община 

Копривщица, с цел разплащане на разходи по Договор №BG05FMOP001-

3.002-0178-С01 за предоставяне на финансова помощ по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с грижа и 

отговорност за хората в неравностойно положение“, Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България;  
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2. Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след верифициране 

на междинните искания за плащане на дейностите по проекта.  

3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме 

необходимите  действия за изпълнение на настоящето решение. 

 

 

 

 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, проведено 

на 21.12.2017 год., Протокол № 30/21.12.2017 год. по  точка - трета от дневния ред с 11  

гласа „за”, 0 гласа „против” и 0  гласа „въздържал се”  след направените обсъждания и е 

подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  
 

 

Протоколист:……………….     Председател ОбС:…………… 

               / М. Тороманова/          /Р. Христов / 


