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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1077 

 
 
 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53 

 
 
 
 
 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното    
самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг 
във връзка с проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 
водопроводна инфраструктура“ 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с Решение на Общински съвет 
- Смолян № 807 / 30.10.2014 г. и на основание чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и 
чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

 
Р Е Ш И: 

 
1.Дава съгласие Община Смолян 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: 
„Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“, 
с акроним DRAINAGE, Приоритетна ос 1: „Качество на живот", „ Област на 
интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013”  при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 3 500 000 лева (три милиони и петстотин 
хиляди лева). 

• Валута на дълга – лева. 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 20 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 
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- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
B4.11.01 от 12.11.2014 г., и подписан на 31 май 2011 г.  Меморандум за 
разбирателство между Република България и Република Гърция. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 5.328 %,  

• 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 Смолян по Договор за 

безвъзмездна помощ № B4.11.01 от 12.11.2014 г., сключен с Управляващия орган 
на Оперативната програма, и  

      - Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 
Смолян, по която постъпват средствата по проект „Изграждане и подобряване на 
канализационна и водопроводна инфраструктура“ по Договор за безвъзмездна 
помощ №  № B4.11.01 от 12.11.2014 г. 

      - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 
от Закона за общинския дълг. 

 
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Смолян 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.  

 
3.Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване 
на част от разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД по реда и условията на съответното 
Постановление на МС и при спазване на изискванията в чл. 55, ал.1 от Закона за 
общинския дълг.  

 
 

 
 
 

 29-22-22 
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


