
ОБСЪЖДАНИЯ ОТ  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД, 
ПРОВЕДЕНО НА НА 29.06.2010 Г. 

 
извлечение   от протокол 

 
 
т. 5 от дневния ред  
ДЗ във връзка с проект по ОПРР -  „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни 
мерки в сградите на ОУ „В.Левски” Златоград, СОУ „Св.Княз Борис I” с. Старцево, ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен”, общ. Златоград,  финансиране по ФЛАГ за проекта (ПК 5) 

 
Г-н Сидеров – попита Кмета на общината защо не спазва решенията на ОбС, защо не е направено 
публично обсъждане и тогава да се внесе докладната записка в ОбС. 
Г-н Янчев – отговори, че не е необходимо публично обсъждане, кредита е краткосрочен в рамките на 
годината. 
Г-жа Угорлиева – кредитът  е краткосрочен и изрази надежда до края на годината да бъде възстановен 
дълга. 
Г-н Сидеров – ще подкрепи докладната записка, препоръчва да се спазват всички решения на ОбС, да се 
не се внасят предложенията в последния момент. 
Г-н Чингаров – при коментарите, направени на заседание на комисията при обсъждане на ДЗ по проекта, 
са поставени доста въпроси свързани с текущото изпълнение на проекта по ОПРР за училищата. Казано, е 
че в рамките на повече от година няма официална кореспонденция от Управляващия орган във връзка с 
отправените две искания за междинни плащания.  Това, което има към момента,  е подписано 
споразумение за временно спиране на проекта, т.е. дава се възможност общината да реши проблеми 
свързани с неговото изпълнение. Тъй като конкретния въпрос беше осигуряване на допълнителен 
финансов ресурс, по-скоро коментарите на комисията бяха ориентирани в посока новите параметри за 
този общински дълг, като в рамките на ДЗ, в проекта за решение  е посочено - от исканите 526 111 лв., 
250 х.лв. ще бъдат използвани за покриване на старото задължение, което старо задължение, трябва да си 
спомним и да бъдем коректни, е задължение за дългосрочен дълг. Освен това 276 х.лв. са за извършване 
на текущи разплащания по проекта, така че да се даде възможност по това решение да бъдат представени 
документи и да бъдат одобрени разходите за  изпълнението на дейностите. Изрази лично мнение, че 
трябва де се приеме такова решение. Посочи две бележки по проекта за решение. Първата - никъде в 
новия проект за решение не е отбелязано, че част от него ще служи за погасяване на старо задължение. 
Посочено е само в мотивировката. Втората -  това решение противоречи на старите Д 332 и Д 567, 
следователно при подписване на договор за кредит, евентуално ако бъде прието предложението, трябва 
да се отменят старите решения, които са с друг размер, с друга характеристика, с друг вид на дълга. В 
проекта за решение има и може би две технически грешки – “Условия за погасавяне – Срок за погасяване 
– до 25.12.2010 г.”, след това – “считано от датата на подписване на договора за кредит”, мисля, че е 
излишно. “Начин на обезпечаване на кредита: - Учредяване на залог върху вземанията на Община 
Златоград по Договор за безвъзмездна помощ  ... 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;” 
това би следвало да е от Закона за общинския бюджет,  то да е за покриване на лихви. 
Г-жа Ушева – предложеният проект за решение в ДЗ на кмета на общината, предварително е предложен 
от ФЛАГ. Това, за което г-н Чингаров направи като забележка по отношение “считано от датата на 
подписване на договора за кредит” предполага, че е реализирано в самото решение по проект, защото 
когато се кандидатства по ФЛАГ се разработва формуляр, в който се посочва погасителен план. Този 
погасителен план зависи от датата на подписване на договора, т.е. броя на месеците, за които ние дължим 
лихви, за взетия кредит. Това е важно. Датата е до 25.12.2010 г., защото до тази дата е възможен 
краткосрочен кредит. От датата на договора ще се определи времето, за което този кредит се получава – 
дали ще бъдат два, три или четири месеца.  
Г-н Сидеров – проведен ли е разговор за плащане на разходите за строителен надзор, одит и други след 
получаване на плащането, за да не се натоварва бюджета. Другите му въпроси са счита ли ОбА, че до 
25.12.2010 г. ще се погаси кредита? Дали е пристигнал  доклад от МРРБ и какво е записано в него, има ли 
опасност да бъдем санкционирани? 
Г-жа Ушева – важно е да се плати преди подаване, за да се признаят като допустими разходи по 
проекта. За облекчение на бюджета, са изключени разходите за “Човешки ресурси”, всеки член на екипа 
ще подпише декларация за безвъзмезден труд, без да предявява претенции пред общината сега и в 
бъдещи периоди. Не е пристигнал доклад от МРРБ, провеждани са многократни разговори, има само 
забележки по документалното оформление, които са отстранени. Санкции - такава опасност има за всеки 
един проект. Договорите ни с изпълнителя са достатъчно обезпечени с клаузи, които ни позволяват на по-
късен етап при налагане на финансова корекция да проявим претенции за възстановяване на средствата 
от изпълнителя. 
Очаква се разплащанията да приключат до 25.12.2010 г. 



Г-н Янчев – не сме убедени, че МРРБ, всъщност Управляващия орган, ще възстанови сумата до тази дата. 
Надяваме се това да се случи в тази година и разплащането да стане по план, защото ако не се случи 
минаваме в дългосрочен кредит, тогава ще трябва да се проведе публично обсъждане. 
Г-н Чингаров – съгласно проекта за изменение  на Закона за дълга,  дори и да е след 25 декември, ще се 
води краткосрочен дълг, когато срока е по-малък до 12 месеца.  Конкретизира предложенията за промяна 
в проектите за решения- срок за погасяване – от датата на  подписване на  договора за кредит -  до 
25/12/2000 г; Учредяване на залог върху собствените общински приходи на общината по чл. 6 ал.1, т.1 от 
Закона за общинските бюджети – за задължения по лихви; 
С подписването на новия  договор за кредит с ФЛАГ   съгласно т.1 от решението  се отменя  действието на  
решения Д332/30.03.2009 и Д 567/30.01.2010  на Общински съвет Златоград.  
Обърна се към  г-н Джангалов за  уточнение от правно естество относно третата корекция.  
Г-н Джангалов - отговори  - вместо „отменя” ,   да се запише „ се прекратява  действието”  на 
въпросните решения. 
Г-жа Ушева – предложи отмяната на старите решения ( третата корекция)  да бъде в отделно решение. 
Премина се в режим на гласуване по проекта за решение в ДЗ на кмета на общината с направените 
корекции за срока на погасяване и начина на обезпечаване. 

Гласуване: №  
Име, презиме и фамилия “за” “против” “въздържал 

се” 

1 Антон Славчев Симеонов �    
2 Величко Асенов Сидеров �    
3 Георги Стефанов Бързиков �    
4 Григор Николов Джангалов �    
5 Евелина Илиева Лазарова    
6 Емилия Младенова Кръстева    
7 Емилия Росенова Драганова    
8 Емил Минков Хумчев    
9 Жечка Емилова Хаджийска – Партаджиева    
10 Йорданка Емануилова Романова �    
11 Кирил Станков Даскалов �    
12 Кирчо Христов Мемов �    
13 Младен Асенов Чаушев �    
14 Невена Христова Николова – Александрова �    
15 Нина Илиева Пашова    
16 Пламен Маринов Чингаров �    
17 Яким Демиров Дюлгеров �    
 общ брой гласували: 11 11 0 0 

Общ брой гласували – 11 от тях: “за” – 11 “против” –  0, “въздържал се” –  0. На база проведеното 
поименно гласуване, Общински съвет прие 

РЕШЕНИЕ № Д 670 

Общински съвет гр. Златоград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,   чл. 40  от Закона за 
общинските бюджети, чл.17, ал.1 и 2, чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.2, буква А, т.14 от 
Правилника за организацията на дейността на Общински съвет,  и във връзка с мотивировка и обобщена 
справка за потребни средства в ДЗ с вх. № ОС-3074/22.06.2010 

РЕШИ: 

1.  Общински съвет Златоград дава съгласие Община Златоград да сключи договор за кредит  с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД”, по силата на който  да поеме 
краткосрочен общински  дълг с цел реализацията на  проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на 
енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” Златоград, СОУ „Св.Княз Борис I” с. Старцево, ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен”, общ. Златоград, финансиран по  Оперативна програма Регионално 
развитие" 2007-2013,  приоритетна ос ”Местно развитие и сътрудничество”,  схема BG161PO001/4.1-
01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие”, при следните основни параметри :  

1.1  Максимален размер на дълга - 526 611 лв  (петстотин двадесет и шест хиляди шестстотин и 
единадесет лева)  

1.2  Валута на дълга :  BGN / лева   

1.3  Вид  на   дълга :  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем :  

1.4  Условия за погасяване:  



- срок за погасяване – от датата на  подписване на  договора за кредит -  до 25/12/2000 г., с 
възможност за  предсрочно погасяване изцяло  или  на части, без  такса за предсрочно погасяване 

- източници за погасяване на главницата -  чрез  плащанията от Управляващия  орган съгласно 
договор за безвъзмездна  финансова помощ №   BG161PO001/4.1-01/2007/011   

1.5 Максимален  лихвен процент – шестмесечен EURIBOR  плюс  максимална надбавка от 5,25% 

1.6 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата  политика на Фонд 
ФЛАГ и Управляващата банка; 

1.7 Начин на обезпечаване на кредита : 

-Учредявяне  на залог върху вземанията  на общината по договор за  безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/4.1-01/2007/011, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма и  Община Златоград; 
-Учредяване на залог върху собствените общински приходи на общината по чл. 6 ал.1, т.1 от 
Закона за общинските бюджети – за задължения по лихви;  

2.  Общински съвет Златоград възлага и  делегира права на кмета на Община Златоград да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише 
договора за кредит  и договорите за залог, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1  
 
Eдинодушно беше прието и следващото решение 

РЕШЕНИЕ № Д 671 

Общински съвет гр. Златоград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  и във връзка с т.1 от 
решение № Д 670/29.06.2010,  мотивировка  и обобщена справка за потребни средства в ДЗ с вх. № ОС-
3074/22.06.2010 

РЕШИ 
С подписването на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ 
ЕАД”,  съгласно т.1 от решение Д670/ 29.06.2010 г се прекратява действието на  решения Д332/30.03.2009 
и Д 567/30.01.2010  на Общински съвет Златоград. 
 


