ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „Местна
инициативна група Чирпан”
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В община Чирпан е постъпило искане за отпускане на безлихвен
заем на СНЦ „МИГ Чирпан” с вх. № 92-00-97 / 22.03.2022 г. Средствата
посочени в искането са необходими за извършване дейностите на
сдружението, одобрени от Управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., предвид на това, че
сдружението е с нестопанска цел и няма стопанска дейност, а към момента
не е извършено авансово плащане към него. Причина за това са
измененията, които са наложителни и предстоят да се извършат в
нормативното законодателство, отнасящо се до прилагането на подхода за
Воденото от общностите местно развитие / ВОМР /. Средствата са нужни
във връзка с реализиране на дейностите по споразумение РД – 50 - 155 от
21.10.2016 година, сключено между Управляващия орган на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна
инициативна група – Чирпан”, ЕИК: 175872167.
С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5, ал.2 и ал.4 от Закона за
публичните финанси Общински съвет – Чирпан реши:

1. Община Чирпан да предостави безлихвен заем на Сдружение
„Местна инициативна група Чирпан”, ЕИК: 175872167,
представлявано от Иван Станчев Станчев – председател на
Управителния съвет на сдружението, в размер на 60 000,00 /
шестдесет хиляди / лв. за изпълнение на дейностите и разходите
по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
за първото шестмесечие на 2022 г.
2. Срок за възстановяване – 31.12.2022 г.
3. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан.

ВНОСИТЕЛ:…………………..
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувал: …………………
Димитър Славов
Юрисконсулт

