ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№264
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 09.03.2021 г. с Протокол № 22
ОТНОСНО: Отпускане на кредит от Фонд „Флаг” ЕАД в размер до 806 000.00 лева по

проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на депо за ТБО на Община
Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в местността „Клисурата“ в
землището на гр. Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик, по процедура чрез
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Общински съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на
Кмета на община Брацигово за отпускане на кредит от Фонд „Флаг” ЕАД в размер до
806 000.00 лева по проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на депо за
ТБО на Община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в местността
„Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик, по
процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“
по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ и на
основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т.5 и чл. 16 и чл.17 от
Закон за общинския дълг, становищата на постоянните комисии към Общински съвет
и след станалите разисквания
РЕШИ:
1. Община Брацигово да сключи договор за кредит с Фонд „ФЛАГ” ЕАД, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
№BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на депо за ТБО на Община Брацигово
в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в местността „Клисурата“ в землището на гр.
Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик, финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.“, приоритетна ос 2, „Отпадъци“, при следните
основни параметри:
•
Максимален размер на дълга – 806 000.00 лева
•
Валута на дълга – лева
•
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
•
Условия за погасяване:
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.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.0100037-C01, Д-34-50 от 02.06.2020 г., от възстановено ДДС по проекта и/или от
собствени бюджетни средства.
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•
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 вземанията на Община Брацигово, с изключение на
авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.010-0037C01, Д-34-50/02.06.2020 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна
програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- учредяване на залог върху постъпленията по сметка на Община Брацигово, по която
постъпват средствата по проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01 "Рекултивация на
депо за ТБО на Община Брацигово в УПИ I „Депо за неопасни отпадъци“ в местността
„Клисурата“ в землището на гр. Брацигово, Община Брацигово, област Пазарджик,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, приоритетна ос 2,
„Отпадъци“
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, както и трансфери за местни
дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква
„б“ 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 Брацигово, да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит
и договорите за залог, както и да извърши всички правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.
3. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението, тъй като е налице
хипотезата на чл.60, ал.1 от Административно - процесуалния кодекс, за да бъдат
защитени особено важни обществени интереси, изразяващи се в необходимостта от
рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци, което ще допринесе
за предотвратяване или намаляване на потенциалните неблагоприятни въздействия
върху околната среда и рисковете за здравето на населението. Също така е налице
реална опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на
акта, поради нуждата от спазването на конкретни срокове за разплащане с
контрагентите по договорите, които не би било възможно да се спазят, ако не се
разпореди предварително изпълнение на решението.
Гласували:
№
по
ред
1.
2.
3.

Общински съветници:
инж.Веселина Любенова Дамова
Галина Василева Траянова
Иван Георгиев Пенчев
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Присъствали
Да
Да
Да

„За”
*
*
*

„Против”

„Въздържали
се„
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Йордан Райчев Михайлов
Йорданка Георгиева Атанасова
Костадинка Димитрова Найденова
Мария Стоянова Мадарова
д-р Милка Иванова Кънчева
арх. Младен Димитров Китов
Петър Георгиев Маринов
Петър Йорданов Павлов
Светослав Стоянов Рашайков
Стоян Димитров Вълков
Общо:

Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да

*
*

12

11

*
*
*
*
*
*
*
1

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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