
 

 

          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 

До 

Общински  съвет 

гр. Стралджа 

                                              

                                   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От  АТАНАС КИРОВ КИРОВ – кмет на Община СТРАЛЖА 

 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане  

проект № BG06RDNP001-19.088-0001-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на 

територията  на гр. Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

   

    Уважаеми  госпожи и господа общински съветници,  

 
             Краткосрочен общински дълг се поема с изрично решение на Общинския съвет 

за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. 

Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на 

финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и 

намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, 

източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по 

обслужването на дълга върху бюджета на общината.  

             За финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от централния 

бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, определени с акт на 

Министерския съвет. За периода 2014-2020г. това е ПМС № 215/05.10.2018г. за 

условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни 

плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. 

             Безлихвен заем от централния бюджет може да бъде отпуснат на община с 

одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“, която отговаря на следните 

условия: 

1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ или административен договор; 

2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект; 

3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции; 



4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. 

  Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнението на съответния проект в размер до общия размер на 

одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане,тъй 

като  по проекта няма  авансово и междинни плащания от Държавен фонд „Земеделие“. 

Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 

окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на  

окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като 

подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема, за 

който кандидатства. 

     Както знаете, Община Стралджа има сключен договор № BG06RDNP001-19.088-

0001-C01 от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за обект 

„Рехабилитация на улична мрежа на територията на гр.Стралджа. Общата 

първоначална стойност на БФП е в размер на 329 045,86 лв. без ДДС и включва 

рехабилитация на следните улици: 

 

1. Ул. „Ал. Стамболийски“ гр.Стралджа от о.т.168 до о.т 218+60м; 

2. Ул. „Цар Калоян“ гр.Стралджа от о.т. 308 до о.т. 361; 

3. Ул. „Шипка“ гр.Стралджа от т.о.22 до о.т. 54; 

4. Ул. „Хр. Ботев“ гр.Стралджа о.т.125+20м до о.т. 124+25; 

5. Ул. „Москва“ гр.Стралджа от о.т.309 до о.т.355; 

6. Ул. „Г.Станчев“ гр.Стралджа о.т.480 до о.т.321; и от о.т.279 до о.т.282; 

 

Какво се постига с проекта: 

o Подобрява се уличната инфраструктура  в населеното място; 

o Подобрява се качеството на живот чрез обновяване на жизнената среда; 

o Създават се благоприятни социално–икономически условия за развитие в 

населеното място; 

 Инвестициите в публична инфраструктура имат комплексно влияние върху 

процесите на регионално развитие, като от една страна влияят върху 

конкурентноспособността на местните компании, привлекателността на общината пред 

външните инвеститори, а от друга страна допринасят за повишаване качеството на 

живот на местните хора и  опазване на околната среда. 

           Към  днешна дата  всички  тръжни процедури за избор на изпълнители по този 

проект са приключени, договорите са сключени,   обектите са завършени,има издадени 

строителни разрешения и предстои  въвеждането им  в експлоатация.                          

           Документите от проведените процедури са изпратени в ДФ “Земеделие” за 

проверка и съгласуване, сключен е Анекс № BG06RDN001-19.088-0001-C02  от 

07.12.2021 г. с Фонда за уточнения размер на безвъзмездната финансова помощ в 

размер на 328 064.67 лева без ДДС.  

            За да получим окончателно плащане по проекта, съгласно Анекс  от 07.12.2021г. 

за одобрените суми изискванията са – обекта да е завършен, надлежно приет, отчетен 

пред ДФ „Земеделие”, проверен от тях  и разходите да са одобрени. 

        До момента на получаване на това плащане за допустими разходи по проекта се 

налага общината да ползва безлихвен заем .  



                   От изложеното до тук и на основание чл.21 ал.1т.10 от ЗМСМА; чл.3 т.5, 

чл.5, ал.1, т.5, чл.13 и чл.17 от ЗОД , чл.104, ал.1, т.1 от ЗПФ, ПМС № 215/2018 г., 

предлагам Общински съвет да вземе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

във връзка с предложение на Кмета на Община  Стралджа за поемане на дълг, 

направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община 

Стралджа 

1. Дава съгласие Община Стралджа да изтегли безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България и да поеме краткосрочен общински дълг за 

финансиране на разходи за окончателно плащане по Рехабилитация на улична мрежа 

на територията на гр.Стралджа по програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г., мярка 19“Водено от общностите местно развитие“по подмярка 

19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“, при следните основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга 328 064,67 лв. (Триста двадесет и осем хиляди 

шестдесет и четири лева и 0,67 ст.), за допустими разходи по проекта; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

 Срок за усвояване – до 31.12.2022 г. 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване: за допустими разходи по проекта - до 12 месеца, считано от 

датата на получаване на заема, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части; 

 - Източници за погасяване на дълга: окончателно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.088-0001-C01 от 21.12.2020г.  и  собствени бюджетни средства; 

 

 Начин на обезпечение на кредита:  вземанията на Община Стралджа по  

Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.088-0001-C01 от 21.12.2020г. 

сключен между Община  Стралджа и Държавен фонд „Земеделие”. 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Стралджа  да подготви искането 

за отпускане на безлихвен заем, да го подаде в ДФ”Земеделие”, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1. 

 

 

Вносител: 

Атанас Киров 

Кмет на община Стралджа 

 

 

 

 


