
 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 108/08.11.2016 г. 
 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.32, 
чл.103, ал.1 и ал.4 от Закон за публичните финанси дава съгласие за ползване на 
временен безлихвен заем в размер до 400 000,00 лв., в т.ч. за: разплащане на 
натрупаните просрочени задължения към доставчици, главници и лихви към Банка 
ДСК и фонд ФЛАГ – 249 111 лева;  рефинансиране на временния безлихвен заем в 
размер на 102 389 лева; предоставяне на заемообразно средства по проект по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” – 48 500 лева, с параметри по заема по смисъла на 
чл.17, ал.1 от Закон за общински дълг както следва: 

 
 Максимален размер на дълга – до 400 000,00 (Четиристотин хиляди лева);  
 
 Валута на дълга – лева 
 

                Вид на дълга – краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла             
на чл.3, т.5  от ЗОД 

 
 Условия за погасяване: 
 
- Срок на погасяване – безлихвен заем подлежи на възстановяване по ред, 

начин и в срокове определени от министъра на финансите със срок 
31.12.2017 г. 

 
- Източници за погасяване на главницата – от собствени приходи на          

общината:  
 
  Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви,      

такси, комисионни и др. 
 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси, 

наказателни лихви, неустойки и разноски 
 

               2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Белене да подготви искането 
пред Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем в размер до 
400 000,00 лв., за разплащане на натрупаните просрочени задължения към доставчици, 
главници и лихви към Банка ДСК и фонд ФЛАГ и за рефинансиране на временния 
безлихвен заем в размер на 102 389 лева.  

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници 
ЗА – 10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов,  Дора Леонова, Емил 
Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев,  
Петър Ангелов)  
ПРОТИВ – 3 (Момчил Спасов, Светослава Христова, Стефан Николов) 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 (Венцислав Стойков, Петър Дулев) 
ПРИЕМА СЕ 
 


