
Препис – извлечение! 

 

    

       Р Е Ш Е Н И Е  № 12  

       02.12.2015 г. 

      / Протокол № 3 / 

 
    ОТНОСНО:  Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  306 / 

18.11.2015 г. – временен безлихвен заем от бюджета в СЕС.  

  

 МОТИВИ:Община Гурково е възложител по проект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” – „Изграждане 

на претоварна станция за общински отпадъци - Гурково” на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ОС 2 – „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци”, процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 

„Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово, 

Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, 

Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и  от Кохезионния фонд на Европейската общност. При 

извършена проверка от Управляващия орган на ОПОС е установено нарушение, /писмо 

изх. № 08-00-2394/24.06.2015 г./ в следствие на което на община Гурково е наложена 

санкция (финансова корекция) в размер на 102790 лв. Същата е дължима. По тази 

причина е необходимо средствата да бъдат осигурени под формата на временен 

безлихвен заем от бюджетната сметка в сметките на СЕС, за да се извърши плащането. 

Заемът ще бъде осигурен от наличните /свободни/ от „такса битови отпадъци”, в 

рамките на приетата от ОбС План-сметка за ТБО.  

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

местната администрация и във връзка с гореизложеното, Общински съвет – Гурково 

                                            РЕШИ: 
Разрешава прехвърляне на средства в размер на 102790 лв. като временен 

безлихвен заем от бюджета към сметката за средства от ЕС, администрирани от 

Национален фонд за проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Стара Загора” – „Изграждане на претоварна станция за общински 

отпадъци - Гурково”. 

 
Участвали    в   поименно  гласуване  13 общ. съветници,    гласували  „за”   –  

13,      

     „против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                        / Димитър Атанасов Драчев / 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

                                        / Иванка Рачева – Генчева / 

 


