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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

 
 
 

Относно: Докладна записка от директора на ПГ „Христо Ботев” гр.Златоград, с вх.№ 21-00-46 от 

09.06.2014 г., с искане за предоставяне на временен безлихвен заем, в размер на 14 045,46 лв., за 
реализация на част от дейностите по проект „Повишаване на уменията за презентиране и 

промотиране на местния туристически потенциал чрез практика в Барселона”, финансиран по 

програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”. 

  
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

  На 09.06.2014 г. в общинска администрация Златоград постъпи Докладна записка от 
директора на ПГ „Христо Ботев” гр.Златоград, с вх.№ 21-00-146,  с искане за предоставяне на 
временен безлихвен заем, в размер на 14 045,46 лв., за реализацията на част от дейностите по 
проект „Повишаване на уменията за презентиране и промотиране на местния туристически 
потенциал чрез практика в Барселона”, финансиран по програма „Учене през целия живот”, 
секторна програма „Леонардо да Винчи”.  

  На основание чл.103, ал.2  от Закона за публични финанси, с решение на общински 
съвет от бюджета на общината могат да се отпускат безлихвени заеми на други бюджетни  
организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не 
по-дълъг от края на бюджетната година.  

Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за 
текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при спазване на 
условията на чл.126 от ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 
годината. Предвид изпълнението на бюджета към момента и предстоящи за извършване 
разходи в местни дейности, предлагам община Златоград да предостави временен 
безлихвен заем на ПГ „Христо Ботев” гр.Златоград от временно свободните средства в 

делегираните от държавата дейности. 

Във връзка с гореизложеното и при положително становище на Общински съвет 
Златоград,  предлагам следният проект на   
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                                                           РЕШЕНИЕ 

 

На основание т.16 от Решение № Е 616/11.02.2014 г. за приемането на бюджета на 
община Златоград за 2014 г., във връзка с чл.103, ал.2, чл.104, ал.4 и чл.126 от Закона за 
публични финанси, чл.48, ал.1 от Наредба № 23  за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград и чл.5, ал.2, буква „Г”,  
т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите 
комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация,  Общински съвет Златоград: 

 

1. Дава съгласие община Златоград да предостави временен безлихвен заем на ПГ 
„Христо Ботев” гр.Златоград, в размер на 14 045,46 лв., от временно свободните 
средства, в делегираните от държавата дейности, по бюджета на общината,  със срок 
за възстановяване до получаване на балансовото плащане по договор за финансова 
подкрепа № 2013-1-BG1-LEO01-08913, но не по-късно от 25.12.2014 г.; 

2. Задължава директора на ПГ „Христо Ботев” да използва заема единствено и само за 
финансиране на допустими разходи за изпълнението на проект „Повишаване на 
уменията за презентиране и промотиране на местния туристически потенциал чрез 
практика в Барселона”, финансиран по програма „Учене през целия живот”, секторна 

програма „Леонардо да Винчи”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладна записка от директора на ПГ „Христо Ботев” гр.Златоград  

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 

Кмет на община Златоград 
 

 

 
Изготвил: 

Аделина Юрукова 

Гл.експерт „Бюджет и местни приходи” 

 

 

 

Съгласувал:  

Надя Мангарудова 

     Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 

 

 

 

 


