
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 381 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 27.06.2013 год. с Протокол № 23 

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг с кредитор „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  за финансиране на проект „Устойчиво 

развитие на община за финансиране на проект „Устойчиво развитие на община 

Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура 

Фурнаджиева” 

 

Общински съвет град Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

общината Васил Гюлеметов, относно поемане на краткосрочен дълг с кредитор „Фонд 

за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  за финансиране на 

проект „Устойчиво развитие на община за финансиране на проект „Устойчиво развитие 

на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

образователната инфраструктура – СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” 

и ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, финансиран от Оперативна програма „Регионално 

развитие”, приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество, схема BG 161 

РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” и на основание 

чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.52 от Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и 

контрол на бюджета на община Брацигово и чл.17 от Закона за общинския дълг и след 

станалите разисквания 

 

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 краткосрочен 

дълг с цел реализация на проект „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – 

СОУ „Народни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева” в 

размер на 340000 лв., при следните основни параметри : 

 

*Максимален размер на дълга – 340000 /триста и четиридесет хиляди/ 

*Валута на дълга – лева 

*Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

*Условия на 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 плащания от Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/4.1-03/2010 



* Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка  

от 4.715 % 

*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 по Договор за 

безвъзмездна помощ №BG161РО001/4.1-03/2010, сключен с Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4 Местно развитие и 

сътрудничество 

- Учредяване на залог върху собствените приходи по смисъла на чл.6 от Закона за 

общинския дълг 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Брацигово, да го подаде в клон на 

Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, 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.  

 

Гласували  

№ по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               - -   

8 Илия Георгиев Калинов    *  *  

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 16 15 1  

                                     

 

 

                                         Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


