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РЕШЕНИЕ № 66 

по протокол № 7 от 27.05.2020 г. 

на извънредно заседание на Общински съвет с. Венец 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т.2 и чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 14 и 

във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг, общински съвет - Венец  след поименно 

гласуване  с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се” 

 

РЕШИ: 
 

Общински съвет – Венец дава съгласие Община Венец да поеме общински дълг 

по следните условия и параметри: 

 

1. Максимален размер на дълга – до 2 000 000 /два милиона/ лв. 

2. Вид на валута – български лева. 

3. Вид на дълга – дългосрочен банков кредит, поет с договор за общински дълг. 

4. Цел на кредита – за финансиране на капиталови разходи. 

5. Срок на кредита – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит. 

6. Начин и срок на усвояване – след подаване на заявка от страна на община Венец. 

7. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща 

изравнителна субсидия. 

8. Срок и начин на погасяване на главницата: 

– гратисен период на главницата – 6 месеца; 

– след изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски, съгласно 

погасителен план. 

9. Начин на погасяване на лихвата – на месечни вноски, съобразно усвоената част от 

кредита. 

10. Лихвен процент – годишна лихва, формирана от 3М EURIBOR плюс надбавка, не 

повече от 5% към датата на сключване на договора за кредит. 

11. Лихвен процент при просрочие на главницата –– до 10 пункта над договорения 

лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, 

без капитализиране на просрочените лихви. 

12. Без такса за предсрочно погасяване на кредита. 

13. Без такса за ангажимент върху неусвоения размер на кредита. 

14. Без такса за приемане и обработка на документи. 

15. Без комисиона за усвояване. 

16. Такса за управление – не по-висока от 0,5% за срока на кредита. 

17. Обезпечение – Залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи 

собствени приходи на община Венец, съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1 от 

Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, 

ал. 1 от ЗПФ, до размера на кредита и разноските по него и залог на всички 
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настоящи и бъдещи вземания по сметката, по която постъпват гореописаните 

приходи. 

18. Кредитиращата институция да не изисква от Община Венец учредяване на 

ипотека, представяне на запис на заповед, застраховки по кредита и да поставя 

допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани с преминаване на 

общината на обслужване в представляваната от тях банка, обслужване на 

служители на общината и пр. 

19. На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Венец – отпускане на дългосрочния банков кредит да се отрази в бюджета на 

Общината за 2020 г. в увеличаване на стойността на & 83-12 „Получени 

дългосрочни заеми от банки в страната“ със сумата на отпуснатия кредит; 

 

ІІ. Възлага и делегира права на Кмета на Община Венец да проведе процедурата за 

избор на кредитна институция/банка, която да осигури необходимото финансиране. 

 

ІІІ. Дава право на Кмета на Община Венец да подпише договорите за кредит и 

обезпечение, в съответствие с предложението на избраната банка, и други относими 

към решението документи, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението. 

 

 
 

 

 

Председател на  

Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов 

 

Вярно с оригинала, 

Протоколист: /Зюбейде Ибрям/ 


