
 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

 
ДО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 
 

 

Д О К Л А Д Н А        З А П И С К А 

 

от Атанас Киров Киров – Кмет на Община Стралджа 

 

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община 

Стралджа на НЧ“Възраждане 1926“с Зимница по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с изпълнението на проект  Отоплителна инсталация на 

НЧ“Възраждане 1926“с.Зимница по процедура с № BG06RDNP001-19.088-S2 по  

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 

2020 г.,съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони“ и необходимостта от оборотни средства, с които да разполага бенефициентът, 

при изпълнение и разплащане на планираните дейности е необходимо предоставянето 

на безлихвен заем от община Стралджа, в размер на 26 000,00 лв. 

Проектът е насочен към подобряване  на материално техническата база и 

повишаване на енергийната ефективност на сградата.В проекта са предвидени  

дейности, свързани със  доставка и монтаж на отоплителна инсталация в сградата на 

читалището. 

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   финансиране на проект  Отоплителна 

инсталация на НЧ“Възраждане 1926“с.Зимница по процедура с № BG06RDNP001-

19.088-S2   по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР 2014 - 2020 г.“, предлагам ОбС Стралджа да вземе следните  

 

 

 

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 НЧ“Възраждане 1926.“ с.Зимница временен 

безлихвен заем в размер на 26 000 лв., чрез който да се  обезпечи изпълнението на 



дейностите по проект   Отоплителна инсталация на Народно читалище“Възраждане 

1926“  село Зимница,община Стралджа по процедура с № BG06RDNP001-19.088-S2.  

 

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 

бенефициента на окончателно плащане от УО на ПРСР.  

 

 

 

…………………………………. 

АТАНАС КИРОВ /п/ 

Кмет на Община Стралджа 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


