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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №13/19.12.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

рефинансиране на временен безлихвен заем от министерството на финансите. 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 32, чл. 103, 

ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закон за публичните финанси, дава съгласие за рефинансиране на 

временен безлихвен заем в размер на 102 389 лева с параметри по заема по смисъла на 

чл. 17, ал. 1 от Закон за общински дълг, както следва: 

 - Максимален размер на дълга - 102 389,00 лева (Сто и две хиляди Триста 

осемстотин и девет лева); 

 - Валута на дълга - лева; 

 - Вид на дълга - краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на 

чл. 3, т. 5 и 6 от ЗОД; 

 - Условия за погасяване: 

 - Срок за погасяване - безлихвен заем подлежи на възстановянане по ред, начин 

и срок за възстановяване не по-дълъг от една година; 

 - Източници за погасяване на главницата - от собствени приходи на Община 

Белене и обща изравнителна субсидия 

 - Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други - без лихви, такси и 

комисионни; 

 - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - без такси, при забава 

на възстановяване ще се дължи лихва по Закона за лихвите върху данъци, такси и други 

подобни държавни вземания 

 2. Възлага и делегира права на кмета на община Белене да подготви мотивирано 

искане пред Министерството на финансите за рефинансиране на временния безлихвен 

заем в размер на 102 389 лева. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


