Примерен проект за решение на Общинския съвет за участие
във Фонд „Общинска солидарност”
Относно: Участие на община …............. във Фонд „Общинска солидарност” целева дейност към НСОРБ

По настояване на общините, с оглед ограничените приходи по об щинските бюджети
и невъзможността точно да бъде предвидено времето на настъпване и мащаба на
подобни събития, Общото събрание на НСОРБ на 3 декември 2014 г. прие промени
в Устава, чрез които се предвиди възможност за създаване на Фонд „Общинска
солидарност”.
Целта на фонда е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат
подпомогнати финансово за разплащането именно на тези разходи, без да се
замества съществуващата държавна политика на подпомагане. С функционирането
на Фонда постепенно ще се акумулират по-значителни средства за първоетапна
реакция на общините.
Основните характеристики и функции на фонда са описани в приетия от УС на
НСОРБ Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”.
Препоръчваме Правилникът да бъде приложен към Докладната записка, за
да могат общинските съветници да се запознаят с реда и условията за
работа на Фонда.
С оглед участието във Фонда на община …..........., както и с цел внасяне на
предвидените вноски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и
дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол
№35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ , Общински съвет - …............ приема
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за участие на община ….......... във Фонд „Общинска

солидарност” - целева дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:

2.1. встъпителна вноска в размер на ……. (минимум. 1000 лв.);
2.2. годишна вноска в размер на ……. (минимум. 300 лв.).
3. Определя …………………………… (три имена, длъжност) за представител на
община …................. в Общото събрание на Фонда.
4. Възлага на Кмета на общината да:
4.1. Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно
Правилника за устройството и дейността му;
4.2. Подава пред Фонда искания за финансово подпомагане при
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за
устройството и дейността му.
4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на
финансовото подпомагане по т.4.2.
4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово
подпомагане в определените в Правилника срокове.
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