
СТОЙНОСТ 
В ЛЕВА

ЦЕЛ
ТЕХНИКО-

ИКОНОМИЧЕСКА 
ОБОСНОВКА

НАЧИН НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

НАЧИН НА 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

250 000

Разплащане на просрочени 

задължения за депониране на ТБО 

към Община Асеновград, отчисления 

чл.64 от ЗУО и обезпечения чл.60 от 

ЗУО към Община Асеновград

С осигуряването на финансови средства за 

разплащане на натрупаните задължения за 

депониране на ТБО, Община Първомай има 

възможността след като се разплати да 

поиска възстановяване на част от 

отчисленията съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от 

Наредба 7 за реда и начина за изчисляване 

и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията и  с тях се планува да се 

закупи техника, свързана със 

сметосъбирането.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия

300 000
Възстановяване на временен 

безлихвен заем към набирателна 

сметка

След поемането на общинският дълг - 

дългосрочен, Община Първомай ще 

възстанови финансовите средства в 

набирателната сметка, които са използвани 

като безлихвен заем  през годините. 

Средствата в тази сметка са чужди и следва 

да са налични към момента на изискуемост 

от страна на вносителите, съгласно 

изпълнените договори.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия



605 000
Разплащане на просрочени 

задължения към доставчици

Обстоятелствата, които налагат поемането 

на този дълг са необходимостта от 

осигуряване на средства за финансиране на 

неотложни  разходи за разплащане на 

просрочени задължения към доставчици, 

фактурирани през последните няколко 

години. При натрупани големи задължения 

към конкретен контрагент, общината 

изпитва затруднения при осъществяване на 

нормалната си текуща дейност, поради 

отказ от снабдяване с материали или 

извършване на услуги.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия

25 000
Разплащане на просрочени 

задължения за осигурителни вноски 

към НАП

Чрез разплащането на задълженията към 

НАП Община Първомай ще предотврати  

воденето на дела по ДОПК.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия

300 000

Осигуряване на дофинансиране, за 

погасяване на просрочени 

задължения на Поделение 

„Образование и култура“, гласувано с 

приемането на бюджета за 2020г.

С осигуряването на средствата ще се 

възстановят изхарчените държавни 

средства за местни дейности от Поделение 

„Образование и култура“, което е в 

противоречие с чл.126 от ЗПФ. Остатъка от 

средствата ще позволи нормалното 

извършване на дейностите в Поделение 

„Образование и култура“, като ще бъдат 

разплатени всички натрупани просрочени 

задължения към доставчици.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия



120 000

Осигуряване на дофинансиране на 

второстепенни разпоредители с 

бюджет – училища, гласувано с 

приемането на бюджета за 2020г.

Средствата са гласувани в бюджета за 

2020г., като по-голяма част от тях са за 

дофинансиране на маломерни и слети 

паралелки от предходни години. Друга част 

са за осигуряване на транспорт на 

учениците. Със средствата за 

дофинансиране ще се допринесе за 

нормалното функциониране на учебната 

дейност в училищата. 

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия

400 000

Възстановяване на целеви средства, 

представляващи задължение по обект 

„Реконструкция на уличен 

водопровод ул. "Стефан Стамболов" 

гр. Първомай“

Финансирането за обект „Реконструкция на 

уличен водопровод ул. "Стефан 

Стамболов" гр. Първомай“ е съгласно ПМС 

№ 348/18.12.2019г., и е получено по сметка 

на Община Първомай в края на 2019г. 

Средствата са целеви, за конкретния обект 

и с тях общината е задължена да извършва 

плащания, касаещи единствено него. С 

възстановяване им, общината ще 

предотврати евентуални бъдещи санкции и 

наложени корекции, поради неправомерно 

изхарчени средства. Със завършване на 

обекта ще бъде подобрена 

инфраструктурата на града.

Дългосрочен банков заем

Собствени приходи на 

общината и обща 

изравнителна субсидия
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