
 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 198 

Протокол № 20 от 29.05.2017 година 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, 
относно изменение и допълнение на Решение № 187, взето с Протокол № 18 от 
25.04.2017г. за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на 
съществуващ дълг поет с договор № 575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов 
ресурс за собствен принос и недопустими разходи по проект № DIR-51011116-9-43
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на 
ПСОВ град  Кричим” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
51011116-I010 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската 
общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води”. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев - Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 4, т. 2, 
чл. 14, чл. 15а и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 45, ал. 
1, т. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“от Закона за публичните финанси, въз основа на чл. 
64, т. 2, чл. 71 и чл. 73б от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим и Решение № 187, взето с 
Протокол № 18 от 25.04.2017 година на Общински съвет Кричим и след 
проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община Кричим  

РЕШИ:

1. Изменя и допълва Решение № 187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 
година, в частта му, както следва:  

 Лихвен процент при просрочие – Годишния лихвен процент по кредита 
плюс надбавка в размер на 8% (осем процента) годишно, върху сумата на 



2

дължимата месечна/и вноска/и, за времето на забавянето, без капитализиране 
на лихвата, начислена за забавянето. 

 Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху бъдещи 
собствени приходи на Община Кричим, съгласно определеното в чл. 45, ал. 
1, т. 1, от Закон за публичните финанси - собствени приходи и общата 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за публичните 
финанси.  

2. В останалата си част Решение 187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 
година на Общински съвет при община Кричим остава непроменено. 

3. Възлага на Кмета на община Кричим да извърши всички последващи 
правни и фактически действия за изпълнение на решението.  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с поименно гласуване на основание чл. 
17, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в изпълнение на чл. 4, т. 2, чл. 14, чл. 15а и чл. 17, ал. 1 от 
Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“от 
Закона за публичните финанси, въз основа на чл. 64, т. 2, чл. 71 и чл. 73б от Наредбата 
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Кричим, и като се взе предвид необходимостта от изменение и допълнение на Решение 
№ 187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 г. на Общински съвет Кричим, с цел 
коригиране на явни фактически грешки и създаване на предпоставки за подписване на 
договора за рефинансиране на дългосрочния кредит на община Кричим, както и за 
вписването на договора за залог в регистъра на особените залози. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 12 ; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


