
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 214 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

30.03.2021 г. с Протокол № 21 
 

ОТНОСНО: Критерии за определяне на общини с финансови затруднения при 

изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз 

Мотиви:  
На база на резултатите от анализа и оценката на финансовото състояние на 

общината, извършени до 10.03.2021 година – към 31.12.2020 година – е установено:  

 че при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския 

съюз, наличните към края на 2020 г. задължения към доставчици в 

отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ надвишават 50 

на сто от отчетените към края на 2020 годината разходи по бюджета на 

общината; 

 както и че не са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ. 

Крайно кредитно салдо на сметка 4010 в отчетна група „Сметки за средства от 

Европейския съюз“ от оборотната ведомост към 31.12 2020 г. е 4 255 913,30 лева. 

Салдото се формира от три проекта: 

 „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 

община Николаево“ – 3 128 509,39 лева; 

 „Реконструкция и ремонт на „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ и 

прилежащото пространство“ – 915 190,07 лева; 

 „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в 

община Николаево“ – 212 213,84 лв. 

Размер на отчетените разходи по бюджета на общината към 31.12. 2020 г. е 

6 337 364 лева. 

От гореизложеното следва, че при изпълнение на проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз, наличните към 31.12.2020 г. задължения към 

доставчици в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ са 67,10 % от 

отчетените към 31.12.2020 годината разходи по бюджета на общината. Задължения към 

доставчици в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ са натрупани в 

следствие на получени фактури за окончателно плащане при приключване на 

проектите: „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община 

Николаево“ и „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

прилежащото пространство“, за които имаме подадени квитанции за прием на Заявки за 

плащане от Регионална Разплащателна агенция № 09, Хасково, както следва: 

 За проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията 

на община Николаево“: 

 Номер на заявка за окончателно плащане е 

24/07/2/0/00785/3/01 от 14.12.2020 година; 

 Номер на заявка за окончателно плащане на ДДС е 

24/07/2/0/00785/3/01/DDS/01 от 14.12.2020 година. 

 За проект „Реконструкция и ремонт на „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ и 

прилежащото пространство“: 

 Номер на заявка за окончателно плащане е 

24/07/2/0/00826/3/01 от 26.02.2021 година; 
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 Номер на заявка за окончателно плащане на ДДС е 

24/07/2/0/00826/3/01/DDS/01 от 26.02.2021 година. 

Към 12.03.2021 година в общината са получени и разплатени средствата по 

заявките за проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 

община Николаево“, с което Крайно кредитно салдо на сметка 4010 в отчетна група 

„Сметки за средства от Европейския съюз“ намаля с 3 128 509,39 лева. Същото 

очакваме и по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

прилежащото пространство“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 93 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 

година, както и Методически указания по прилагането на чл. 93 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 година, във връзка с чл. 130а, ал. 1 от Закон за 

публичните финанси, както и във връзка с изложената информация – считам че няма 

условия за определяне на „община с финансови затруднения“, Общински съвет 

Николаево  

Р Е Ш И: 

 

Във връзка с гореизложеното не предлагам да бъде открита процедура по 

финансово оздравяване на Община Николаево. 

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова отсъства   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   
 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

 


