
  

ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
пo чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

от 
АХМЕД АБДУЛА МЕХМЕД - За Кмет на Община Казанлък, определен със Заповед 

№218/14.02.2022 год. на кмета на община Казанлък 
 
ОТНОСНО: Поемане на общински дълг за изпълнение на проект „Светът на траките“ 
по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура BG16RFOP001-
6.002 “Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, 
с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ 
от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01). 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на  следващото си 
заседание през месец март 2022 година. 
 
МОТИВИ:  На 26.11.2019 г. между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Община Казанлък е подписан Административен 
договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – 
BG16RFOP001-6.002-0002-C01) за изпълнение на проект „Светът на траките“ на обща 
стойност  6 735 429,83 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите предвидени по 
проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. На 30.07.2021 г. е подписан Анекс №1 (№ от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-0002-
C02), с който се удължи срокът за изпълнение на договора на 33 (тридесет и три) месеца, 
включително за изготвяне на окончателен отчет и представяне на окончателно искане за 
плащане. Удължаването на срока на изпълнение е във връзка с обжалване до КЗК и ВАС 
на процедура за избор на изпълнител за строително-монтажни работи на Туристически 
комплекс „Светът на траките“.  
Съгласно чл.15, ал.2, т.1.3 от административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, авансово плащане по него се извършва след 
представяне пред УО на ОПРР на подписан анекс към договора след проведени 
процедури по ЗОП за всички дейности по проекта и подписани договори с изпълнители, 
който анекс уточнява точния размер на БФП. Изпратена е и документация до УО на 
ОПРР 2014-2020 г. във връзка с процедирането на Анекс към АДБФП по отношение на 
промяна на бюджета на проекта.  
Освен това, съгласно чл.15, ал.3 от административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, междинно искане на плащане може да се поиска от 
Община Казанлък едва след представяне пред УО на ОПРР на подписани Актове 
Образец №15 от Наредба №3/31.07.2003 г. и за трите обекта, финансирани с 
безвъзмездната помощ. Това означава, че ние ще имаме възможност само на едно 
окончателно искане за плащане и то на края на изпълнение на проекта. 
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Община Казанлък има сключен договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, чиято функция е мостово финансиране 
поради невъзможността да осигури бюджетно такова. В чл.4 от Договор за кредит 
№1165/02.06.2020 г. е фиксиран срокът за издължаване на главницата по кредита като 
25.04.2022 г. Фондът е запознат с текущото състояние на проекта, както и забавянето във 
времето, което е в следствие на гореописаната фактология.  
Предвид изместването на срока за изпълнение на АДБФП и оптимистичния срок за 
верифициране на окончателно искане за плащане по проекта се налага да се сключи 
анекс, с който срокът да бъде удължен респективно с реализирането на дейностите по 
проекта.  
 
 
С оглед на гореизложеното предлагам следния, 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.17 и чл.19а от Закона за 
общинския дълг, чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и във 
връзка с изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020 г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически 
атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за 
предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-
0002-C01), Общински съвет – Казанлък, 

 
 
РЕШИ: 
 
1. Изменя Решение №161/28.05.2020 г. на ОбС Казанлък, в частта му както следва: 
Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 31.12.2023г., с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

2. В останалата част Решение №161/28.05.2020 г. на ОбС Казанлък остава непроменено. 
 

 
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, 
кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането 
му. 
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 
5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – 
Стара Загора. 
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АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Кънчо Христов – началник отдел „Проекти с външно финансиране“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 
 
Предоставям доклада и протокола от общественото обсъждане в електронен вид. 
 
 
С уважение, 
 
АХМЕД МЕХМЕД 
За Кмет на Община Казанлък 
определен със Заповед №218/14.02.2022 год. на кмета на община Казанлък 
 
Съгласували: 
Лилия Цонкова - Зам. – Кмет 
Нели Атанасова - Главен счетоводител 
Здравко Балевски - Н-к отдел ПНОЧР и ОП 
 
Изготвил:  
Кънчо Христов - Н-к отдел „ПВФ“ 


