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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №11/11.09.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд „Флаг“ за 
изпълнението на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на 
местните власти в извънредни ситуации“ e-MS code ROBG-458 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №94 
 

 
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 Общински съвет –Белене  дава своето съгласие:  

1. Променя Решение №83/28.12.2018г. взето с Протокол №10/28.12.2018г. на 
Общински съвет Белене в следните му части: 

• Вид на дълга – преди промяна „Краткосрочен  дълг“, поет с договор за 
общински заем  след промяната „Дългосрочен  дълг“, поет с договор за общински заем. 

- Било:Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване. 

- Става: Срок на погасяване – до 25.05.2021г. с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

В останалата си част Решение № 83/28.12.2018г. взето с Протокол №10/28.12.2018г. 
на Общински съвет Белене остава непроменено. 

2.  Дава съгласие на Кмета на Община Белене да отправи писмено искане  до Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД за удължаване на срока за погасяване на дълга до 25.05.2021г. и да 
подготви необходимите документи и да извърши всички правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т.1. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 
Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
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ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 

 
 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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