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изх.№ РД.01.02 - ______ / 24.03.2022 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило искане с вх. № РД.02.03 - 26 / 15.03.2022 г. за 

отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и 

Златарица“, на което община Елена е член, заедно с община Златарица и още 29 физически и 

юридически лица. 

Изпълнението на дейностите по стратегията се осъществява въз основа на подписано 

споразумение № РД 50-140 от 21.10.2016 г. с Управляващия орган на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. като те са подкрепени с финансов план в размер на: 

- 2 754 830 лева за проекти по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“; 

- 765 900 лева, предвидени за дейността на самата МИГ по подмярка 19.4. „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на ПРСР. 

До момента са сключени 13 договора с 12 бенефициента с общ размер на инвестициите в размер 

на 1 815 083 лева, от които 1 228 461 лв. е безвъзмездната финансова помощ. Чрез изпълнение на 

тези договори се разкриват 14.5 работни места. Очаква се да бъдат подписани още 4 договора за 

финансиране на проекти, одобрени от МИГ, с които изпълнението на стратегията като БФП ще 

достигне 1 600 000 лв. и 20.5 разкрити работни места. От края на 2021 г. са отворени нови 6 

процедури за приеми на проектни предложения, като дейностите по тях трябва да приключат до 

30.06.2025 г. 

Средствата, които са на разположение за реализиране на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, са в размер на 765 900 лв. От тях са получени 

авансово 305 950 лв. и са гарантирани с банкови гаранции, учредени в полза на ДФЗ от Община 

Елена и Община Златарица (в съотношение 60:40). Към 01.01.2022 г. остават за възстановяване 61 

190 лв., като банковата гаранция е с валидност до 30.03.2024 г.  
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Към 01.01.2022 г. за дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР“ са изразходени около 430 613 лв. и остават от предвидените средства 335 287 лв. 

Изразходването на средства за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ става въз основа на одобрен от УО на ПРСР годишен бюджет, като 

предложеният от Управителния съвет на МИГ за 2022 г. е в размер на близо 184 000 лв. 

Наличните средства на МИГ към началото на 2022 г. са в размер на близо 50 000 лв. 

Съгласно публикуваната Индикативна годишна работна програма на УО на ПРСР за 2022 г. в 

рамките на първото тримесечие трябва да бъде отворена подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020, по която ще 

могат да се разработват стратегиите за новия програмен период. Сумите, които са допустими за 

използване за дейности по тази подмярка, са в размер до 48 895 лв. 

С всички посочени по-горе средства МИГ трябва да разполага предварително и след заявяване 

пред ДФЗ, те се възстановяват, като сроковете за възстановяване зависят от характера на самите 

дейности. През последните три години МИГ е получил 100% от заявените средства. 

За очертаващите се разходи по дейности по подмерки 19.4 и 19.1 за 2022 г. СНЦ „МИГ общини 

Елена и Златарица“ не разполага с необходимия финансов ресурс. 

На заседания на Управителния съвет на сдружението от 27.09.2021 г. и от 02.03.2022 г. са 

обсъдени възможни варианти за финансиране и като най-удачен вариант е решено да се предложи 

на общините Елена и Златарица да предоставят средствата под формата на временен безлихвен 

заем в размер от 150 000 лв. Използването на друг финансов инструмент – запис на заповед 

съгласно нормативната уредба е невъзможен предвид наличието на банкова гаранция. Сдружение 

„МИГ общини Елена и Златарица“ не разполага с активи, които могат да обезпечат получаването 

на банков кредит по обичайния ред, като на финансовия пазар почти не може да бъде открит такъв 

продукт, насочен към НПО. 

Размерът на припадащата се част от исканата сума на Община Елена, съгласно разпределението на 

отговорностите по съществуващата банкова гаранция с Община Златарица е 90 000 лв. (деветдесет 

хиляди лв.) 

Възстановяването на средствата да става на части след верифицирането им от ДФЗ за срок от една 

година. 

Бюджетът на община Елена разполага с необходимия ресурс и предоставянето на искания 

временен безлихвен заем няма да повлияе върху финансовата стабилност на общината. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Елена с цел осигуряване на оборотни средства, 

необходими за заплащане на допустими разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР, при следните 

условия: 

 1.1. Размер на временен безлихвен заем:  90 000 лв. (деветдесет хиляди лева); 

 1.2. Вид валута: лева; 
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 1.3. Срок за възстановяване на заема: след възстановяване на разходите от ДФЗ на 

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, но не по-късно от една година след получаването 

им; 

 1.4. Начин на предоставяне: безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ  общини 

Елена и Златарица“ след подписване на договор за временен безлихвен заем.   

2. Задължава кмета на община Елена в проектобюджета за 2022 г. да предвиди средствата по 

т. 1 от настоящото решение. 

3. Възлага на кмета на община Елена и го упълномощава, след приемане на бюджета на 

община Елена за 2022 г., да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението 

и да подпише договор за временен безлихвен заем със СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица“, ЕИК 175872469, седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП 

18.03.2022 г., 16:32 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт 


