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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№586 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.01.2019 г. с  Протокол № 40 

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Брацигово под 

формата на безлихвен заем за сметка на Централния бюджет на Република България по 

реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 

 

Общинският съвет - Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на 

Общината Петко Петков, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка е чл.3,т.5 и чл.17, ал.1 от Закона 

за общинския дълг, чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси и след станалите 

разисквания, Общинският съвет – Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 

 

I. Дава съгласие Община Брацигово да поеме дългосрочен общински дълг под 

формата на безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на 

чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри: 

•Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 1 000 000 лв.; 

•Валута на заема - български лева; 

•Вид на заема — дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет; 

Цел на заема — финансиране на временен финансов недостиг на средства. 

•Срок на погасяване - до 31.12.2020 г. 

•Начин на обезпечаване - без обезпечение. 

•Лихви, такси и комисионни — без лихви, такси и комисионни.  

Източници на погасяване на дълга - собствени приходи на общината, обща 

изравнителна субсидия и капиталови разходи. 

II. Възлага и делегира на Кмета на Община Брацигово да подпише договора за 

безлихвения заем, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. I. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   
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4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

                                                                

 

 

                                                                   Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


