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До Общински съвет 
Гр.Смолян 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 

Относно: Отчет за етапа на изпълнение на Решение 
№ 221 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Във връзка с изпълнение на Решение № 221 от 28.07.2016г., ви предоставяме 

отчет за етапа на изпълнение на взетото от Вас решение. облигации. 
Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2, предлагаме на 

Общински съвет - Смолян за сведение:  
Изпълнено е решението на Общински съвет Смолян за кандидатстване и 

поемане на дългосрочен дълг. Със заповед № РД-0717 от 17.08.2016г. кмета на 
Община Смолян сформира  комисия           

С протоколно решение от 25.08.2016г. комисията предлага на кмета  да 
упражни правото си по т..8. ал.8 от Решение № 221, като определя началната дата на 
записване на облигациите -01.10.2016г., определен е и инвестиционния посредник – 
Общинска банка АД гр.София. На 19.09.2016г. кмета на Община Смолян подава   
заявление за първоначална регистрация  на емисия безналични финансови 
инструменти /облигации/.   

На 20.09.2016г. е сключен договор за администриране на емисия 
безналични финансови инструменти с „Централен депозитар“ АД. Емисията 
поименни облигации с идентификационне номер  BG 2100015168.  

На 11.10.2016г. в БНБ регистрира емисия /общински ценни книжи -
облигации/ под № БНБ-91071/11.10.2016г. при следните условия: 

1. Валута на дълга – лева; 
2. Вид на дълга – емисия общински ценни книжа – облигации; 
3. Вид на облигациите – поименни –  ЕМИТЕНТ Община Смолян.; 
4. Размер на емисията – общ номинал – 10 000 000,00 лв.; 
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5. Размер на емисиета – брой на издадените ценни книжа – облигации  – 
10 000 бр.; 

6. Лицева стойност на една ценна книга – 1 000 лв.; 
7. Цена на емитиране – 1 000 лв.; 
8. Дата на емитиране – 20.09.2016г.; 
9. Дата на падеж – 20.09.2028г.; 
10. Начин на обезпечаване – настоящи и бъдещи постъпления по 

бюджетната сметка на Община Смолян от собствени приходи по чл.6, 
ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна 
субсидия чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.  

11. Условия на погасяване: Падежът на емисията е 12 години, считано от 
датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите 
се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар” 
АД – 20.09.2016г.до 20.09.2028г. Срокът за плащане на главницата е 12 
години, без гратисен период за плащанията по лихви и главница. 
Начин на издължаване на главницата – на 24 шестмесечни вноски. 
Амортизационните плащания се правят на 1-во число в началото на 
всяко шестмесечие, от датата на издаване на облигациите, без 
01.10.2016г. Първо плащане на 01.04.2017г..  

12. Лихвен процент - Фиксиран лихвен процент в размер на 3,50%.  
13. Такси и комисионни -  Такса регистрация на емисия – 0,01лв на бр. 

облигации представляващи 100,00лв.; Такси по тарифа на ЦД – 
720,00лв. 

14. Други такси  и комисионни  - 1502,00лв: 
 
Открита е набирателна сметка на Община Смолян в Общинска банка 
АД., по писмо № 08-00-1578 на МФ - съгласно изискванията на чл.33 
от писмо на МФ БНБ БДС № 11/2001г и БНБ ДДС № 09/2015г.   
- Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите. 
 
Отчет за изразходваните средства от получен облигационнен заем 

на Община Смолян  
 
Получена сума  - 10000000/ десет милиона/ лева. 
 
Извършени разплащания на стойност -  9286646,00лева: 
 Към 30.09.2016г. погасен изцяло заем към ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД 
както следва: 

                                    Главница            5 886 016,00лв. 
                                    Лихви                     105 869,00лв. 
                                    Общо      5 991 885,00лв. 
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 Към  30.09.2016г. погасена  цесия в Общинска банка АД от 26.09.2014г.,  
във връзка със задължения към  „Клинър“ ООД  както следва: 
 Главница     3 160 273,00лв. 
 Лихви                      134 488,00лв. 
 Общо                   3 294 761,00лв. 
 
        Остатъкът от  713354,00 лева е като временни – оборотни средства по 
разплащателна сметка на Община Смолян. 
        На 19.10.2016г. „Инвестбанк“ АД заличи вписаният залог в Централен 
регистър на особените залози.  
 
 
 
       КМЕТ:  
          /Николай Мелемов/  
 


