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ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Община Първомай, на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и в съответствие
с Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да
бъдат финансирани, чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай, кани
местната общност - граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени
организации, медии, граждански сдружения, НПО и всички заинтересовани лица да участва в
публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19
Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, за финансиране на разходи,
при следните параметри:
1.Вид на дълга - дългосрочен заем от финансова или кредитна институция, поет с договор за
общински дълг;
2.Цел на дълга: разплащане на просрочени задължения, както следва;
- 300 000,00 лева – възстановяване на временен безлихвен заем към набирателна сметка
- 600 000,00 лева – разплащане на задължения към доставчици, натрупани от първостепенния
разпоредител с бюджет Община Първомай и второстепенния разпоредител с бюджет Поделение
„Образование и култура“
- 100 000,00 лева – осигуряване на дофинансиране на маломерни и слети паралелки към
второстепенните разпоредители с бюджет - училища, гласувани от ОбС Първомай през
предходни бюджетни години.
3.Размер на дълга – 1 000 000 лв. /един милион лева/;
4. Валута на дълга – български лев;
5.Начин на финансиране – от финансова или кредитна институция;
6.Срок и начин за погасяване на кредита (главница и лихва): гратисен период – не помалко от 1 (една) година; срок на погасяване – 10 (десет) години, ежемесечно, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за предсрочно погасяване;
7.Срок и начин на усвояване на кредита: изцяло или на части до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит;
8.Максимален годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент, формиран от базов индекс
плюс надбавка, не по-голям от 2,5 % фиксиран за срока на кредита;
9.Годишна такса за управление на кредита: до 0,3 % върху остатъка от главницата;
10.Начин за погасяване на главницата и лихвите: с приходи от общинския бюджет и от
изравнителната субсидия;
11.Начин на обезпечаване: учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози
върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Първомай по чл.45, ал.1, т.1 букви
„а” до „ж” и общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно чл.54, ал.1 от Закона
за публичните финанси, в размер на 100% от размера на дълга;
12. Такси, комисионни и други: без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;
без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или на части от него; без

допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита,
представяне на запис на заповед, други такси и комисионни.
13. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането на
електронната страница на Община Първомай – https://www.parvomai.bg/, както и по реда на
т.14 от настоящата покана.
14.Място и лица в Общинска администрация гр.Първомай, от които могат да се получат
материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: стая № 320, Биляна Бонева –
Директор на дирекция „Финанси, административно и правно обслужване” и стая №321,
Гергана Павлова – главен счетоводител на Община Първомай, всеки работен ден от 13:30 часа
до 16:00 часа.
15.Публичното обсъждане ще се състои на 18.02.2021г. от 11:00 часа, в пленарната зала,
находяща се в административната сграда на Общинска администрация гр.Първомай, с
административен адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг“ № 50.
Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Първомай
и на електронен адрес: obaparv@parvomai.escom.bg.
Поканата се публикува във вестник „Марица“, на електронната страница на Община
Първомай – https://www.parvomai.bg/ и се поставя на информационно табло в Община
Първомай.
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