
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от 30.04.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 392 

Относно: : Допълване на Решение № 385 по Протокол № 30 от 02.04.2009г.  

на Общинския съвет- Враца за даване на съгласие за допълнително  

обезпечаване на кратросрочен общински дълг чрез Фонд за органите на 

местното самоуправление „ФЛАГ” ЕАД 

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т.10  от ЗМСМА, във вр. с  чл. 3,  чл. 13 и чл. 17  

от  Закона за общинския дълг (обн. ДВ бр. 34 от 19.04.2005 г. посл. промяна бр. 

110 от 30.12.2008 г.)  

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р  Е  Ш  И : 

1.Допълва Решение 385 по Протокол № 30 от 02.04.2009 г.,  с което 

Общинският съвет е взел решение за поемане  на краткосрочен общински дълг 

от Община Враца  за реализация на проект по договор  BG161PO001/1.1-

01/2007/002 «Създаване и гарантиране на високачествени обществени места чрез 

комплексно обновяване  на част от образователната  инфраструктура на Община 

Враца”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 

1.1 Социална инфраструктура по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща 

и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща 

за развитието на устойчиви градски ареали”  по ОП „РР” на МРРБ.  

2.Допълва т. 1 в частта „Начин на обезпечение на кредита”, както следва:  

- дава съгласие за учредяване на залог върху собствените приходи на Община 

Враца по чл. 6 т. 1   от Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна 

субсидия за местни дейности по чл. 34,  ал. 1 т. 3 от Закона за общинските 

бюджети.  

3.Упълномощава Кмета на Община Враца да отправи искане към 

Министерство на финансите за възстановяване на 50% от разходите по 

обслужване на дълга към «Фонда на органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ» ЕАД, съгласно  Постановление на МС.  

     4.Общинският съвет – Враца делегира права на Кмета на Община Враца да 

подпише договора за кредит и договорите за залог,  както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

Решението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  


