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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 86 / 23.06.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 23.06.2022 г. 

 

 

Относно: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Народно 

читалище „Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена 

 

 

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 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предостави на Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – 

гр. Елена временен безлихвен заем от бюджета на Община Елена с цел 

осигуряване на оборотни средства, необходими за заплащане на допустими 

разходи за осъществяване на проект „Поддържане, възстановяване, 

популяризиране и подобряване на културното наследство, чрез закупуване на 

осветителна и озвучителна техника, носии и сценични облекла за обогатяване и 

подобряване качеството на предлаганите услуги от Народно читалище 

„Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“, съгласно 

Административен договор № BG06RDNP001-19.328-0003-C01 от 12.11.2021 г., при 

следните условия: 

1.1. Размер на временен безлихвен заем:  25 090 лв. (двадесет и пет хиляди 

лева   и деветдесет лева); 

 1.2. Вид валута: лева; 

 

 

 



 

 

 1.3. Срок за възстановяване на заема: след възстановяване на разходите от 

ДФЗ на Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена, но не по-

късно от една година след получаването им; 

 1.4. Начин на предоставяне: безкасово, по банковата сметка на Народно 

читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. Елена след подписване на договор 

за временен безлихвен заем.   

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Елена, дейност 998 

„Резерв“, параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и нетложни разходи“ и следва 

да бъдат отчетени в параграф 72-01„Предоставени средства по възмездна 

финансова помощ“. 

3. Възлага на кмета на община Елена и го упълномощава да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на решението и да подпише договор за 

временен безлихвен заем със Народно читалище „Напредък-Елена-1863“ – гр. 

Елена, ЕИК 000124172, седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Стоян 

Михайловски“ № 2. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


