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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №10/28.12.2018 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, 

относно поемане на дългосрочен общински дълг от търговска банка. 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17 и чл.19 от Закона 

за общинския дълг Общински съвет –Белене  дава своето съгласие: 

1.Община Белене да сключи договор за кредит с търговска банка по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на дългосрочен 

заем от банка ДСК ,  изграждане на обект „Изграждане на тротоари и междублокови 

пространства от ОТ667 през ОТ669-ОТ672-ОТ671 до ОТ670 в стр. кв.15-гр. Белене”  

и обект „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ753-ОТ798-

ОТ799-ОТ801-ОТ802-ОТ800-ОТ797 до ОТ796 в стр. кв.73-гр. Белене” при следните 

основни параметри: 

•Максимален размер на дълга – до 712 500,00лв (седемстотин дванадесет 

хиляди петстотин ) лева 

•Валута на дълга – лева  

•Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

•Условия за погасяване:  

-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 –  до 3,5 % 

•Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на търговската 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, включително и 

тези 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 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 (петнадесет) общински съветници:  

ЗА - 9 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова,Веско Манолов, Емил 

Михайлов,Иван Динов,Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов, 

Стилиян Лоринков)  
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ПРОТИВ -3 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Стефан Николов) 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -3 (Д-р Венцислав Стойков, Дора Леонова, Румен 

Арабаджиев) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Ралица Господинова 


