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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 и ал.2 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.19а Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, 

за финансиране на разходи, при следните параметри: 

 

1. Вид на дълга - дългосрочен заем от „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД , поет с договор за общински дълг; 

2. Цел на дълга: съфинансиране на Споразумение между Община Първомай 

и МРРБ за строително монтажни работи на обект „ Реконструкция на общински 

път PVD 1216 / I 8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв.Дебър – Татарево, от  км 

0 + 000 до км 3 + 019,12, Община Първомай“. 

3. Размер на дълга  – 500 000 лв. / петстотин хиляди лева/; 

4. Валута на дълга – български лев; 

5. Начин на финансиране – от Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД. 

6. Срок и начин за погасяване на кредита (главница и лихва): срок на 

погасяване – 5 (пет) години, ежемесечно, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такси 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: шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

9. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски- съгласно 

ценовата политика на Фонд Флаг и Управляващата банка. 
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10. 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; 

11. 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.12 от настоящата покана. 

12. 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 Петрова – 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. 

13. Публичното обсъждане ще се състои на 19.08.2022г. 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.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. 

 

 

             НИКОЛАЙ  МИТКОВ  / П / 

             Кмет на община Първомай 
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