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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 
Изх. №........................................... 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
от Протокол № 25 
от заседанието на 21.06.2013г. 
по точка 10 от дневния ред 
 
 
Относно: Сключване на договор за кредит с „ Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. 
 

РЕШЕНИЕ № 188 
  

 На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Закона за 
общинския дълг Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

1. Община Брусарци 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: „ Изграждане и укрепване на инфраструктура 
за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. 
Смирненски, община Брусарци, област Монтана”, финансиран от Оперативна програма 
„Регионално развитие”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, схема 
BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на  
наводнения в 178 малки общини”, при следните основни параметри: 
 Максимален размер на дълга – 584 274,17(петстотин осемдесет и четири хиляди 

двеста седемдесет и четири лева и седемнадесет стотинки); 
 Валута на дълга – лева  
 Вид на дълга –краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12  месеца, считано от датата на подписване на договора за 
кредит, 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-
04/2010/066 от 13.06.2012г ; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 
4.715 %,  

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

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Брусарци по Договор за 

безвъзмездна помощ  № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г., сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  
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- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона 
за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Брусарци 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 останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров Отсъства 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова Въздържал се 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


