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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков заем 
от финансова или кредитна институция от Община Първомай

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 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. Разпоредбата 
на  чл.15, ал.3 от същия закон предвижда, че обсъждането се провежда при условия и по ред, 
определени с наредба, приета от общинския съвет. Обсъждането на настоящия проект се 
извърши на 23.10.2020 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 настоящето 
предложение. 

Нуждата от поемане на настоящия дългосрочен общински дълг е възникнала,  
поради влошеното финансово състояние през последните няколко години в Общината, 
натрупаните задължения към контрагенти, които са влезли в просрочие и заради 
ненавременно издължаване от страна на общината. 

С Решение № 71 / 28.05.2020г. Общински съвет на гр.Първомай, даде съгласие за 
поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от Централния 



бюджет на Република България в резултат на което беше изпратено Писмо – заявление до 
Министерство на финансите, за отпускане на безлихвен заем. Към днешна дата  все още 
няма положителен отговор от Министерство на финансите, поради което не може да  
разчитаме на държавна подкрепа.  

Към 31.08.2020 г. Община Първомай има просрочени задължения към доставчици в 
общ размер около 990 000 лв., в т.ч. задълженията от предходни години към доставчици.  

Община Първомай дължи над 300 000 лева към община Асеновград - вноски за 
отчисления и обезпечения при депониране на отпадъци, на основание чл. 60 и 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 650 000 лв., които 
следва да бъдат възстановени, поради специфичния им характер  и предназначение. 

Поради липса на средства, нужни за разплащане на част от разходите, временно са 
използвани целеви средства, отпуснати по ПМС № 348 / 18.12.2019г. за обект 
„Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов" гр. Първомай“, които 
следва да бъдат налични в сметката на общината и с тях да бъдат разплащани само 
фактури, касаещи конкретния обект. 

Вследствие на финансовия дефицит в общинския бюджет е забавено и 
дофинансирането на второстепенните разпоредители с бюджет, гласувано с приемането на 
бюджета за 2020г. 

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. 

Гореизложеното в съвкупност поражда нуждата от поемане на дългосрочен 
общински дълг под формата на банков заем в размер на 2 000 000 лева. 

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с ал.2 от 
Закон за местната администрация и местното самоуправление, чл. 3, т. 2, чл.4, т.8 , 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 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 вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

I. Дава съгласие Община Първомай да поеме дългосрочен общински дълг под формата на 
банков заем по реда на чл.19 Закона за общинския дълг от финансова или кредитна 
институция, за финансиране на просрочени задължения, при следните основни 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; 
- 250 000,00 лева – депониране на ТБО към Община Асеновград, отчисления по чл.64 от 
ЗУО и обезпечения по чл.60 от ЗУО към Община Асеновград; 
- 300 000,00 лева – частично възстановяване на временен безлихвен заем към набирателната  
сметка на община Първомай; 
- 605 000,00 лева – разплащане на част от просрочените задължения към доставчици; 
- 25 000,00 лева – разплащане на задължения за осигурителни вноски към НАП; 
- 300 000,00 лева – осигуряване на дофинансиране за разплащане на просрочени задължения  
на Поделение „Образование и култура“, гласувано в бюджета за 2020г.; 
-120 000,00 лева – осигуряване на дофинансиране на второстепенни разпоредители с 
бюджет – училища, за разплащане на просрочени задължения, гласувано в бюджета за 
2020г. 
- 400 000,00 лева – възстановяване на целеви средства за изпълнение на обект 
„Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов" гр. Първомай“  



3. Размер на дълга  – 2 000 000 лв. /два милиона 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 по-
малко от 3 (три) години; срок на погасяване – 15 (петнадесет) 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: не по–висок от 2,3 % 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, без други такси и комисионни. 

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Първомай да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение по т.I., 
като проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция, както и да   
подпише договор за банков заем от избраната финансова или кредитна институция.

Приложение:

1. Покана за провеждане на обществено обсъждане;   
2. Протокол от 23.10.2020 г.  от  проведено обществено обсъждане. 

С уважение, 

НИКОЛАЙ МИТКОВ  
Кмет на община Първомай 


