
АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/62201, 62139; ФАКС:0336/62139; 62325

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

ОТ   НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем 

от Централния бюджет на Република България

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Всяка община на територията на РБ може да поема дългосрочен дълг за: финансиране 

на инвестиционни проекти в полза на местната общност;  рефинансиране на съществуващ 

дълг; предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства; 

осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; финансиране на общински 

проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента; 

финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 

от Закона за публичните финанси; финансиране на проекти чрез финансови инструменти 

по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 година; разплащане на просрочени задължения; осигуряване на 

плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по 

реда на Закона за публичните финанси. 

Съгласно чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг, преди поемането на дългосрочен 

общински дълг, Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира със 

заемните средства, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Чл. 15, ал.3 

от закона предвижда, че обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с 

наредба, приета от общинския съвет. Обсъждането на настоящия проект се извърши на 

24.04.2020 г. при спазване на Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на 

проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от 

община Първомай, протоколът от което е неразделна част от настоящата докладна. 

Представям на вниманието на Общински съвет Първомай настоящото предложение 

за поемането на дългосрочен общински дълг от Община Първомай под формата на 



безлихвен заем от Централния бюджет в размер до 1 000 000 лв., предназначен за 

осигуряването на източник за финансиране на временния касов недостиг на средства по 

бюджета на община Първомай за 2020 г., позовавайки се на разпоредбата на чл.103, ал.1 

от Закона за публичните финанси. 

Към 31.03.2020 г. Община Първомай има просрочени задължения в общ размер от 

1226 000 лв., като в т.ч. задълженията от предходни години към доставчици са в размер на 

740 000 лв.  

Община Първомай дължи над 200 000 лева към община Асеновград вноски за 

отчисления и обезпечения, при депониране на отпадъци, на основание чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците.  

От предходни години общината е ползвала под формата на временен заем 

наличните чужди средства по набирателната сметка в размер на над 600 000 лв., които 

следва да бъдат възстановени, поради специфичния им характер  и предназначение. 

Отчитайки основните параметри по бюджета на община Първомай за 2020 година и 

направените разчети по приходната и разходната му част, става ясно, че посочените по-

горе суми не са обезпечени с кредити.

Предлагам със средствата от безлихвения заем от Централния бюджет да бъдат 

разплатени до 500 000 лв. от просрочените задължения към доставчици, до 200 000 лв. 

към община Асеновград за отчисления и обезпечения по реда на ЗУО и до 300 000 лв. да 

бъдат възстановени чуждите средства по предназначение. 

Предложението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай 

под формата на безлихвен заем от Централния бюджет в размер до 1 000 000 лв., 

предназначен за осигуряване на източник за финансиране на временния касов недостиг на 

средства по бюджета на община Първомай за 2020 г., е на основание чл. 103, ал.1 от 

Закона за публичните финанси.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 5 

чл. 13 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл.4, ал.11 от Наредба за условията  и 

реда за провеждане на обсъждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 

финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай, приета с 

Решение № 44/31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – гр. 

Първомай, предлагам Общински съвет Първомай да приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

I. Община Първомай да поеме дългосрочен дълг под формата на безлихвен заем от 
Централния бюджет на Република България по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси, при следните основни параметри: 

1. Валута на безлихвения заем  – български лева. 

2. Максимален размер на безлихвения заем  – до  1 000 000 лв. /един милион лева/. 

3. Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет; 

4. Цел на заема – финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на 
община Първомай за 2020 година. 

5. Срок на погасяване на заема - до 31.12.2021 година. 



6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна 
субсидия. 

7. Начин на обезпечаване – без обезпечаване. 

8. Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да подпише договора за 
безлихвения заем, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1. 

Приложение: Протокол от  обществено обсъждане. 

С уважение, 

НИКОЛАЙ МИТКОВ  
Кмет на община Първомай 


