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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране 
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет 
е част от общинския бюджет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По смисъла на чл. 104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси, съгласно чл.124, 
ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.126 от Закона за публичните финанси и на 
основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, с решение на Общински съвет град Първомай могат да се отпускат 
временно безлихвени заеми от общинския бюджет, с които авансово да се финансират 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други 
международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет 
е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в 
съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020г. 

Към настоящия момент Община Първомай работи по няколко проекта, за които Общински 
съвет град Първомай вече е дал съгласието си с Решение № 29 / 20.02.2020г. за ползване на 
временни безлихвени заеми от бюджета през 2020г. Освен тях Община Първомай започва 
работа по няколко нови проекта които се нуждаят от финансиране от временно свободни 
средства по общинския бюджет до месец след приключване на проекта, но не по-късно от края 
на 2020 година, като проектите са следните: 

- Проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 1 100  лева средномесечна сума до 
месец след приключване на проекта, но не по-късно от края на 2020 година. 

- Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Първомай – Компонент 3“ – до 500 лева еднократен временен безлихвен заем, до 
възстановяване на средствата по авансовото искане за плащане от управляващия орган 
на оперативната програма, но не по-късно от края на 2020 година. 



  Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за 
публичните финанси, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и  чл.126 от Закона за 
публичните финанси предлагам Общински съвет град Първомай да приеме следното    

Р Е Ш Е Н И Е : 

Общински съвет град Първомай дава съгласието си да се отпуснат временно безлихвени 
заеми от общинския бюджет, с които авансово да се финансират плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и 
договори, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 
бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на 
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020г., като проектите са следните:

- Проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 1 100  лева средномесечна сума до 
месец след приключване на проекта, но не по-късно от края на 2020 година. 

- Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Първомай – Компонент 3“ – до 500 лева еднократен временен безлихвен заем, до 
възстановяване на средствата по авансовото искане за плащане от управляващия орган 
на оперативната програма, но не по-късно от края на 2020 година. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 
ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал.1, 
т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и 
чл.126 от Закона за публичните финанси и предвид необходимостта от авансово 
финансиране на проекти до възстановяването им от оперативните програми налагаща 
ползването на временни безлихвени заеми от бюджета. 

ВНОСИТЕЛ: ………………………….. 
НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на община Първомай


