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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 

№ 56 

Протокол № 8 от 21.04.2020 година 
 

ОТНОСНО:  Даване съгласие за предоговаряне на дългосрочен общински дълг 

поет с договор № 04500КР-АА-1827/26.07.2017 г., сключен между община Кричим и 

ЦКБ АД на основание проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за 

рефинансиране на съществуващ дълг“. 
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 

строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност; ПК по 

местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, 

европейски програми и проекти, местно развитие и 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, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 2, 

чл. 15а и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, предл. I от Закона за общинския дълг, възоснова на 

чл. 71 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, във връзка със свое Решение № 187, взето с 

Протокол № 18 от 25.04.2017 година, изменено с Решение № 198, взето с протокол 

№ 20 от 29.05.2017 г. и предвид договор № 04500КР-АА-1827/26.07.2017 г. сключен 

между община Кричим и „Централна кооперативна банка“ АД, и с цел 

предоговаряне на нов облекчен погасителен план, и след проведеното 

ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Кричим да отправи искане до обслужващата банка – 

„Централна кооперативна банка” АД, за предоговаряне на инвестиционен кредит поет 

от община Кричим на основание Решение № 187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 

година, изменено с Решение № 198, взето с протокол № 20 от 29.05.2017 г. на 

Общински съвет – Кричим, и сключен договор № 04500КР-АА-1827/26.07.2017 г. 

между община Кричим и „Централна кооперативна банка“ АД, чрез 

преструктурирането му с нов облекчен погасителен план,  както следва: 

 

Редовен дълг по главница 1 620 000 към 26.03.2020 г. 

 Било  Става 

Срок на кредита 86 месеца без гратисен 136 месеца, без гратисен 
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период 

/Падеж 25.09.2024/ 

период 

/падеж 25.11.2028 г./ 

Погасителен план - 29 вноски по 10 000 лв 

- 57 вноски по 30 000 лв 

Ведно с ежемесечно 

погасяване на дължимите 

лихви 

- 33 вноски по 10 000 лв 

- 24 вноски по 15 000 лв 

- 46 вноски по 20 000 лв 

- 1 вноска по 10 000 лв 

Ведно с ежемесечно 

погасяване на дължимите 

лихви 

Такси/комисионни - Без такси и комисионни 

за разрешаване, 

обслужване и управление 

на кредита 

- Без такса за частично или 

пълно предсрочно 

погасяване 

- Такса за предоговаряне, 

обслужване и управление 

на кредита – еднократна 

при сключване на договора 

– по предложение на 

банката посочена като 

дължима сума в лева 

- Без други такси и 

комисионни по кредита. 

 

2. Всички останали параметри по инвестиционния кредит съгласно Решение № 

187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 година, изменено с Решение № 198, взето с 

протокол № 20 от 29.05.2017 г. на Общински съвет – Кричим, остават непроменени. 

 

3. Възлага и делегира права на Кмета на община Кричим да подготви искането 

за предоговаряне на инвестиционния кредит съгласно т. 1 от настоящото решение, да го 

подаде в обслужващата банка ЦКБ АД клон Пловдив - България, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс, 

Общински съвет при община Кричим допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение, поради наличието на следните  

МОТИВИ: 

С допускането на предварително изпълнение на решението се цели защитата на 

особено важни за община Кричим и нейното население финансови и икономически 

интереси, които са в пряка връзка с превенцията за защита живота и здравето на 

населението.  

Към настоящият момент във връзка с извънредното положение в Р България, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., община Кричим извършва 

непредвидени разходи за обезпечаване на противоепидемичните мерки, които не са 

могли да бъдат предвидени и планувани при първоначалното приемане на бюджета за 

2020 год., но които е наложително да бъдат направени, както в изпълнение на 

заповедите на Министъра на здравеопазването за прилагане на противоепидемични 

мерки и препоръките на Националния оперативен щаб, така и с цел превенция за 

защита живота и здравето на населението на града, на заетите в общинските звена и 

структури на общинска администрация – Кричим. Налице е възникнала спешна 

необходимост за постигане на договореност с обслужващата банка ЦКБ АД за 

утвърждаване на нов облекчен погасителен план, който да бъде в сила, считано от м. 

април 2020 г., с цел редовно обслужване на инвестиционния кредит, поет от община 

Кричим с договор № 04500КР-АА-1827/26.07.2017 г., и осигуряване на свободен 
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финансов ресурс за сметка на силно занижените местни приходи, необходим за 

продължаване на противоепидемичните дейности и мерки по превенция и за борбата с 

коронавирусът COVID-19 на територията на община Кричим. 
 

 

 

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и проведното 

поименно гласуване в изпълнение на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА и на основание чл. 17, ал. 

1, т. 1 и т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 2, чл. 15а и 

чл. 17, ал. 1 и ал. 2, предл. I от ЗОД, възоснова на чл. 71 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, във връзка 

със свое Решение № 187, взето с Протокол № 18 от 25.04.2017 година, изменено с 

Решение № 198, взето с протокол № 20 от 29.05.2017 г. и предвид договор № 04500КР-

АА-1827/26.07.2017 г. сключен между община Кричим и „Централна кооперативна 

банка“ АД, и с цел предоговаряне на нов облекчен погасителен план, като взе предвид 

фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-92/15.04.2020 год. 

от  Кмета на община Кричим, подробните мотиви за предварително изпълнение на 

настоящото решение, както и положителните становища на постоянните комисии към 

ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД; ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР и  ПКСДОК. 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 
 


