
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 65  

По протокол № 10 от 30.07.2020г. 

 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от временен 

безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект 

27/07/2/0/00480 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов 

Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 

1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от Постановление 

№ 215 на МС от 5 октомври 2018 г. 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 и във 

връзка с извършване на окончателни плащания на разходите по изпълнението на 

Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 

7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”, сключен 

между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие” – РА,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Одобрява предложението на кмета на община Никола Козлево за поемане на  

краткосрочен общински дълг, формиран от временен безлихвен заем от централния 

бюджет с цел извършване на окончателни плащания на разходите по изпълнението на 

Договор        № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола 

Козлево”, сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие” – РА 

при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 366150,02 лв. (триста шестдесет и шест 

хиляди сто и петдесет лв. и две ст.); 

1.2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 

1.3. Вид на дълга – временен безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 

27/07/2/0/00480 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” 

– с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР); 

1.4. Начин на обезпечаване - Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за 
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Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. 

Никола Козлево, общ. Никола Козлево”, сключен между Община Никола Козлево и 

Държавен фонд „Земеделие” – РА; 

1.5. Условия за погасяване: 

- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор                

№ 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево”; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, 

оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево,         

общ. Никола Козлево”; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане 

по Договор № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола 

Козлево”; 

- Максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/; 

- Такси, комисионни и други – не се дължат; 

1.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на 

дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер 

на разходите. 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на 

окончателни плащания на разходите по изпълнението на Договор № 27/07/2/0/00480 от 

05.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7, подмярка 7.2 от ПРСР 

2014-2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов 

Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” пред Държавен фонд 

„Земеделие”, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на 

краткосрочен общински дълг.  

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 

60, ал. 1 от АПК. 

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 30.07.2020г. Протокол № 10, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                     /Нурай Ферудин Реджеб/ 



 


