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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СТРАЛДЖА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Атанас Киров Киров – Кмет на Община Стралджа
Относно:Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа
на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните
финанси

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с кандидатстването на СНЦ „МИГ СТРАЛДЖА-2016г.“, със
следното проектно предложение: „МИГ Стралджа 2016 и МИГ Харманли заедно за
„зелени” перспективи пред фермерите и популяризиране на местни продукти“ по
процедура с № BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за
вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“ и
необходимостта от оборотни средства, с които да разполага бенефициентът, при
изпълнение на планираните дейности, след одобрение на проектното предложение, е
необходимо предоставянето на безлихвен заем от община Стралджа, в размер на
20 000,00 лв., чрез който да бъде обезпечено изпълнението на дейностите по проекта.
Проектът е насочен към популяризиране на местни продукти с акцент върху био
и натурално производство, чрез създаване на сезонни пазари и изложения. Проучване
на националния и европейски добри практики в прилагането на „зелени” перспективи
пред фермерите. В проектното предложение са предвидени и дейности, свързани със
закупуване на следния материален актив: модулна/преместваема конструкция за
организиране на пазари и изложения.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от
Закона за публичните финанси и във връзка с кандидатстването за финансиране на
проектно предложение от СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“,
предлагам ОбС Стралджа да вземе следните
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Р Е Ш Е Н И Я:

1. Общински съвет гр. Стралджа дава съгласието си от общинския бюджет на
Община Стралджа да се предостави на СНЦ „Местна инициативна група - Стралджа
2016г.“ временен безлихвен заем в размер на 20 000 лв., след одобрението на проекта от
УО на ПРСР и подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ,чрез който
да се обезпечиизпълнението на дейностите по проект „МИГ Стралджа 2016 и МИГ
Харманли заедно за „зелени” перспективи пред фермерите и популяризиране на местни
продукти“ по процедура с № BG06RDNP001-19.355.
2. Безлихвеният заем следва да бъде върнат в пълен размер в срок от 1 месец от
одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП и получаване от
бенефициентана окончателно плащане от УО на ПРСР.

………………………
АТАНАС КИРОВ
Кмет на Община Стралджа

Изготвили:
Димитър Андонов–юрисконсулт в Община Стралджа
Станка Георгиева – гл. счетоводител в Община Стралджа

