ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№292
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.03.2017 г. с Протокол № 20

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Брацигово по реда
на Закона за общинския дълг, под формата на кредит предназначен за финансиране
(покриване) на бъдещи допустими (в т.ч. собствен принос) и недопустими разходи,
отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД
за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2
„Отпадъци” на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.
Общински съвет - Брацигово на основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 и чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.3, т.2, чл.17, ал.1 и чл.19а от Закона за общинския дълг,
Р Е Ш И:

1. Община Брацигово 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 реализацията на проект по процедура № BG16M1OP002- 2.002
“ Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци ” по приоритетна ос 2
„Отпадъци” на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 177 147 (сто седемдесет и седем хиляди сто
четиридесет и седем)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 60 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 4.083 %
• 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 Брацигово, по
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Брацигово 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 Брацигово 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.
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„Против”

Анета Георгиева Рашайкова
Васил Михайлов Гюлеметов
Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/

