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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 381 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с 

Протокол № 42 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб 

за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от 

уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

Мотиви: 

Община Николаево стартира проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани 

социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните 

семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г., по Споразумение за партньорство между: 

Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда1869, Община Николаево, CROSS-

CULTURAL INTRODUCTION AS. Бенефициент е Община Мъглиж, Р. България, а 

партньори по проекта са: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-

1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия. С 

оглед обезпечаване дейностите по проекта се налага Община Николаево да участва с 

временни средства, вследствие на малкия аванс по проект /20 %/. В тази връзка се 

налага общината да осигури необходимите средства за изпълнение на проекта, чрез 

краткосрочен заем от „Фонд ФЛАГ” ЕАД. След подаване на исканията и всички 

необходими документи се изчаква определен срок от време, за възстановяване на тези 

средства. Общината не разполага със свободни собствени средства. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във вр. с чл. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 

17, във вр. с чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево не разрешава отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” 

ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на 

проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни 

услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, 

финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г., с максимален размер на дъга – 160 000 (сто и шестдесет хиляди) 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които „за” – 2, 

„против” –  6, „въздържали се” – 2. 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


