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

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 105 

Протокол № 10 от 04.08.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от Атанас  Стефанов Калчев  – Кмет  на Община Кричим, 
относно  даване на  съгласие  за  рефинансиране на  част  от  краткосрочен  кредит поет  с 
договор  787/12.08.2015  г.,  сключен  между  община  Кричим  и  „Фонд  за  органите  на 
местното  самоуправление  в  Република  България  –  ФЛАГ”  ЕАД  ,  за  осигуряване  на 
финансов ресурс за окончателно плащане по инвестиционен проект № DIR51011116 
943 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане 
на ПСОВ, град  Кричим” по ДБФП № DIR51011116I010 по ОП „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  устройство  на  територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство, 
енергийна  политика,  общинска  собственост  и  комунална  дейност;  ПК  по  социални 
дейности,  образование,  култура  и  ПК  по  местно  самоуправление,  обществен  ред  и 
законност към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, т. 2, 
чл. 14, чл. 15а и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 20, ал. 4 
от  Закона  за  обществените  поръчки  и  след  проведеното  поименно  гласуване, 
Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Кричим да подаде искане за кредит до обслужващата 
банка Централна кооперативна банка АД, за рефинансиране на краткосрочен общински 
дълг,  поет  с  договор  787/12.08.2015  г.,  сключен  между  община  Кричим  и  „Фонд  за 
органите на местното самоуправление в Република България – ФЛАГ” ЕАД, за мостово 
финансиране на плащания към изпълнителите до окончателното им възстановяване от 
УО на ОП „Околна среда 20072013 г.”, с цел приключване на инвестиционен проект № 
DIR51011116943 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа 
и  изграждане  на  ПСОВ,  град    Кричим”  по  ДБФП  №  DIR51011116I010  по 
Оперативна  програма  „Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския 
фонд  за  регионално  развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност,
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приоритетна  ос  1  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни води”, при следните основни параметри на дълга: 

o  Максимален размер на дълга –  535 000,00 лв. 
o  Валута на дълга – лева; 
o  Вид  на  дълга    дългосрочен  дълг,  поет  с  договор  за  общински 

заем; 
o  Условия за погасяване: 

  срок  на  погасяване  на  кредита  –  до  36  месеца  (до  36  месечни 
погасителни вноски), с възможност за пълно или частично предсрочно погасяване, без 
такса за предсрочно погасяване; 

  Начин на погасяване на кредита  при договорен свободен погасителен 
за главницата (първите четири вноски по 1 000 лева, следвани от тридесет и една равни 
месечни  вноски  и  последна  тридесет  и  шеста  изравнителна  вноска),  с  ежемесечно 
погасяване на лихвата, без гратисен период; 

  източници за погасяване на   кредита   собствени приходи на община 
Кричим. 

o  Лихви, такси и комисиони: 
  Максимален годишен лихвен процент по редовен дълг – до  3,25 %; 
  Максимален размер на такса за подаване на искане за отпускане на кредит 

 до 0,01% върху размера на исканата сума; 
  Без други такси и комисиони; 
  Лихвен  процент  при  просрочие  –  съгласно  предложението  на 

финансиращата банка 
o  Начин  на  обезпечение  на  кредита:  Учредяване  на  особен  залог по 

реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи 
на  община  Кричим    в  размер  на  706  000  лева,  както  и  общата 
изравнителна субсидия. 

2. Предвид  размера  на  прогнозните  разходи  за  услугата,  които  не  надвишават 
30 000 лева, възлага на кмета на Община Кричим на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП да 
подготви и подаде искане за отпускане на кредит в Централна кооперативна банка АД, 
която е обслужваща бюджета на община Кричим. 

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

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

АХ/КМ


	ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
	Р Е Ш Е Н И Е

