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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 148 / 30.12.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 30.12.2021 г. 

 

 

Относно: Отпускане на временен безлихвен заем на РСО „Централна Стара 

планина“ 

 

 

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   

/При кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

10 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

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. 

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. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


