
                                                 Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             № 94/01.09.2016 г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и чл.19а  
от Закона за общинския дълг: 

 
1. Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на договори за собствен принос, 
сключени с Фонд ФЛАГ: 

 
 Договор за кредит № 494/07.10.2013 г. за проект „Димум-античната 

митница на Мизия” по ОП „Регионално развитие” 
 
 Договор за кредит № 775/24.07.2015 г. за проект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” по 
ОП „Околна среда” 

 
 Договор за кредит № 836/03.12.2015 г. за проект „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна мрежа в гр.Белене” по ОП „Околна среда” 

 
при следните основни параметри: 
 

 Максимален размер на дълга – до 1 600 000,00 (Един милион шестстотин 
хиляди лева); 

 
 Валута на дълга – лева 
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
 

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване.  

 
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства; 
 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4,78% 

 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
 
 Начин на обезпечение на кредита: 
 
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Белене, по чл.45, ал.1, т.1, 
букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 
на община Белене по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по 



банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог; 

 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Белене да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1                                         

 
 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници 
ЗА – 15(Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Венцислав Стойков, Веско Манолов,  
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава 
Христова, Стефан Николов) 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 
 


