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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Отпускане на временен безлихвен заем на РСО „Централна Стара
планина“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена е член на Регионално сдружение на общините (РСО) „Централна Стара
планина“ от 1998 г. Вече 24 години сдружението подпомага дейността на местните власти
от областите Габрово, Ловеч, Велико Търново и Търговище.
От 1 август 2019 г. РСО „Централна Стара планина“ е партньор в консорциум CRAFTS
CODE (КОД ЗАНАЯТИ) и изпълнява тригодишен проект PGI05964 CRAFTS CODE на
територията на България съвместно с Министерство на икономиката чрез Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството ѝ на Управляващ
орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020. Водещ
партньор е италианската община Флоренция.
Проектът има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на малките и средни
предприятия от сектора на занаятите и чрез въвеждане на иновации да намали риска от
изчезване на много традиционни занаяти и производства.
Общият бюджет на РСО „Централна Стара планина“ по проекта е в размер на EUR
159 447 (100% грант). От тях 85% се финансират от програма Interreg Europe, а 15% - от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. До 31.07.2021 г. са
направени разходи в размер на EUR 36 182. От тях са възстановени EUR 21 710 и до края
на проекта се очаква да бъдат възстановени още EUR 9 044. Възстановяват се само
европейските средства. 80% от националното финансиране в размер на 37 428.61 лева е

получено като аванс и този финансов ресурс вече е изразходван. Сдружението няма
неверифицирани разходи.
За да продължи да изпълнява ангажиментите си към партньорите и да реализира
планираните дейности по проект КОД ЗАНАЯТИ, РСО „Централна Стара планина“ се
нуждае от оборотни средства в размер на 100 000 лева. Решението за проучване на
възможностите за осигуряване на такива средства бяха обсъдени на три разширени
заседания на Управителен съвет на Сдружението, проведени през месец октомври 2021 г.
с участие на всички общини, членове на РСО „Централна Стара планина“.
В резултат на проведените дискусии като най-добър бе избран вариантът, при който
необходимите средства да бъдат предоставени от общините - членове под формата на
временен (краткосрочен) безлихвен заем, а разпределението да бъде пропорционално
между тях, в процент от общия размер на членския внос.
Размерът на сумата, определена по гореописания начин, припадаща се на нашата община
е 4 000 лв. (четири хиляди лева).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
Елена:
1. Дава съгласие да се предостави на РСО „Стара планина“ временен
(краткосрочен) безлихвен заем от бюджета на Община Елена с цел осигуряване
на оборотни средства, необходими за заплащане на допустими разходи по проект
PGI05964 CRAFTS CODE (КОД ЗАНАЯТИ), по който сдружението е партньор,
при следните условия:
1.1. Размер на заема: 4 000 лв. (Четири хиляди лева);
1.2. Вид валута: лева;
1.3. Срок за възстановяване на заема: след възстановяване на РСО „Стара
планина“ на сертифицирани разходи по проект PGI05964 CRAFTS CODE
(КОД ЗАНАЯТИ), но не по- късно от 23.12.2022 г.;
1.4. Начин на обезпечаване: издаване на Запис на заповед в полза на община
Елена;
1.5. Начин на предоставяне: безкасово по банковата сметка на РСО „Централна
Стара планина“, в седемдневен срок след подписване на договор за безлихвен
заем и представяне на Запис на заповед.
2. Задължава кмета на община Елена при подготовката на бюджета за 2022 г. да
предвиди в него средствата по т. 1 от настоящото решение.
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3. Възлага на кмета на община Елена и упълномощава, след приемане на бюджета
на община Елена за 2022 г., да предприеме необходимите действия за изпълнение
на решението и да подпише договор за безлихвен заем със Сдружение с
нестопанска цел РСО „Централна Стара планина“, ЕИК 107034084, със седалище
в гр. Габрово, ул. „Опълченска“ № 9.

С уважение,

За кмет на община Елена съгласно Заповед № РД.02.05-891 / 15.12.2021 г.
ЙОРДАН ДИМИТРОВ
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена

Изготвил:
Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП
21.12.2021 г., 15:18 ч.
Съгласувал:
Драгомир Цанев, главен юрисконсулт
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