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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 36 / 31.03.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 31.03.2022 г. 

 

 

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

нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

 
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 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

9 гласа „за”, „против”- 3 „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
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; 

 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. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  
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