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Изх. № …………………/ ……………... 2014 г. 

 
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЗЛАТОГРАД  

 

 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

 
 
Относно: Предложение за погасяване на главница , по договор за кредит № 511/05.11.2013 г., 

сключен между община Златоград, „Уникредит Булбанк” АД и „Фонд за органите на местно 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, отпуснат за реализацията на проект „Повишаване на 
туристическата атрактивност на град Златоград”, финансиран по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г, във връзка с Докладна записка с вх.№ 93-00-769/13.05.2014г. 
от счетоводителя на проекта, относно прехвърлени средства в размер на 21  146,65 лв. от УО на 

ОПРР по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/023. 

 
 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 

 

С решение № Е 527 от 28.08.2013 г. Общински съвет Златоград даде съгласие община 
Златоград да сключи договор за кредит с фонд ФЛАГ, по силата на който да поеме краткосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проект „Повишаване на туристическата атрактивност на 

град Златоград”, със срок на погасяване до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора 
за кредит и с източник на погасяване на главницата чрез плащанията от У правляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161PO001/3.1-03/2010/023 от 23.11.2011 г.  

На 05.11.2013 г. бе сключен договор за кредит № 511 между фонд ФЛАГ, „Уникредит 
Булбанк” АД и община Златоград за финансиране на извършените допустими разходи по прое кта  

със срок на погасяване на главницата до 25.09.2014 г. За финансиране на извършените допустими 
разходи по проекта, на 19.11.2013 г., е усвоена сума в размер на 199 515,40 лв., което усвояване е 

окончателно по договора за кредит.  

В УО на ОПРР е представено искане за окончателно плащане с изх.№ 66-00-
1390/21.11.2013 г. с приложен финансов отчет и актуализиран финансов анализ.  Съгласно 

финансовия отчет към искането за окончателно плащане , собствения принос на общината е в 
размер на 47 503,36 лв. Съгласно актуализирания финансовия анализ , размера на собствения 

принос възлиза на 68 650,01 лв. В резултат на това Управляващия орган на ОПРР прехвърля 
средства в размер на 21 146,65 лв. от верифицираните разходи за БФП като собствен принос на 

общината , с цел достигане на верифицирания собствен принос от финансовия анализ (68 650,01 - 

47 503,36 лв.)  
  Верифицираните и възстановени средства от УО за извършените разходи по искане за 

окончателно плащане по проекта са на стойност 179 338,82 лв., която се явява окончателно 
вземане от УО по договора за безвъзмездна финансова помощ. На 11.03.2014 г. с  възстановените 

средства, в размер на 179 338,82 лв., е погасена частично главницата по договора за кредит. Към 
днешна дата дължимата главница по договора за кредит е 20 176,50 лв. , която следва да бъде 



 

 

погасена в срок до 25.09.2014 г. За погасяване на тази сума е необходимо осигуряването на 

собствени средства от бюджета на община Златоград. 
 Във връзка с гореизложеното и при положително становище на Общински съвет Златоград 

предлагам следния проект на  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  

чл.6 от Закона за общинския дълг, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.36, ал.2 от  
Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Златоград  и чл.5, ал.2, буква „А”, т.4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, Общински съвет Златоград: 

 
1. Дава съгласие непогасената част от главницата по договор за кредит № 511/ 05.11.2013 г., 

сключен между община Златоград и фонд ФЛАГ, в размер на 20 176,50 лв. , да бъде 
погасена със собствени средства в срок до 25.09.2014 г.  

2. Възлага на кмета на община Златоград, във връзка с т.1 от решението, да извърши промяна 
по бюджета на общината за 2014 г., както следва: 

 

Наименование на параграфа 
Параграф План 

било 

План 

става 
Разлика 

Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето) 

76-00 362 451 342 275 - 20 176 

Временни безлихвени заеми от/за 

държавни предприятия и др.сметки 

78-00 -90 000 -69 824   20 176 

                     Общо по приходната част: 0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

1. Докладна записка от счетоводителя на проекта с вх.№ 93-00-769/13.05.2014 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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” 


