
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 43 

от 22.12.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 534 

 

 

ОТНОСНО: Трансформиране на поет краткосрочен общински дълг чрез 

Фонд за органите на местното самоуправление „ФЛАГ”ЕАД в дългосрочен 

  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
      На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг 

и Протокол от публично обсъждане, проведено на 21.12.2009 г.   

 

Р Е Ш И : 

 

Приема удължаване срока на договора за кредит от Фонд за органите на 

местното самоуправление „ФЛАГ”ЕАД с 12 (дванадесет) месеца, като го 

трансформира в дългосрочен със срок на погасяване 25.12.2010 г., при 

следните условия : 

 

- Максимален размер на дълга -  2 000 000 лева (два милиона лева); 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – мостово финансиране, дългосрочен заем с инвестиционно 

предназначение по чл. 3, т. 2 от ЗОД; 

-  Срок на погасяване до 25.12.2010 г., с възможност за предсрочно погасяване  

с предизвестие изцяло или на части, без наказателни санкции; 

- Условия за погасяване на главницата – с платими суми от Управляващия 

орган,  съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-

01/2007/002;    

-  Максимален лихвен процент – съгласно условията на Фонд ФЛАГ, но не 

повече от 10 %  годишно; 

-  Начисляване и плащане на лихвите – всеки месец, считано от деня на 

усвояване на първата сума на заема, в размер на договорения лихвен процент; 

-  Наказателна надбавка при просрочие – съгласно условията на Фонд ФЛАГ,  

но не повече от 3 % надбавка; 

-  Други такси и комисионни  (включително и такса за ангажимент) – съгласно 

условията на Фонд ФЛАГ – еднократно 0.01 % за управление и 0.5 % годишно 

върху неусвоената сума за срока на усвояване;  

-  Начин и срок за усвояване – през 2009г., на части, който съвпадат с 

плащанията към изпълнителите на предвидените работи по проект; 



- Начин на обезпечение на кредита: Залог на бъдещи вземания по Договор за 

безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007/002, сключен между МРРБ и 

Община Враца ;    

     -  Залог върху собствените приходи на Община Враца по чл. 6 ал. 1 т. 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.  

-  Общинският съвет – Враца делегира права на Кмета на Община Враца по 

подготовка, внасяне и подписване на необходимата документация по 

изпълнение на Решението и му възлага да осигури необходимото финансиране 

на проекта чрез поемане на дълга от Община Враца  чрез Фонда за органите за 

местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    

               Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Ел.Георгиева/  


