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           ДО  
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                                

 
Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

                                                                                                                                                    
ОТ  НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
            Относно: Искане за удължаване с дванадесет месеца срока за погасяване на 

главницата по Договор за Кредит, сключен с Фонд „ФЛАГ” № 473/19.09.2013год. с и 
преобразуването му от краткосрочен в дългосрочен 

 
 Уважаеми дами и господа общински съветници,  
 
                   Община Брусарци е бенефициент по договор за БФП № BG161PO001/4.1-04/2010/066 на 

Оперативна програма „Регионално развитие”. За финансиране изпълнението на проекта 
Община Брусарци е сключила с Фонд „ФЛАГ” договор за кредит № 473/19.09.2013г. със срок 
за погасяване на главницата до 25.08.2014г.  

                   Проведената процедура за избор на изпълнител на СМР, беше обжалвана пред КЗК, а в 
последствие и пред ВАС, което забави изпълнението на строителството на обекта. При 
изпълнението на строителството в резултат на непредвидени обстоятелства (лоши 
метеорологични условия и допълнителни проекти решения) се наложи обекта да бъде спиран 
с Акт Образец № 10 на 2 пъти. 

                   С цел качественото изпълнение, приемане и одитиране на дейностите по 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” на 
Оперативна програма „Регионално развитие” се наложи удължаване срока на договор № 
BG161PO001/4.1-04/2010/066 с Анекс от 23.10.2013г., като срокът е удължен с шест месеца. 
Изпълнението на дейностите по проекта приключиха в уговорения с Анекса от 23.10.2013г. 
срок и бе подадено Искане за окончателно плащане на 12.06.2014г. 

                    Към настоящия момент все още тече процедура по проверка на документите за 
верифициране на разходите по Искането за окончателно плащане. 

                    Във връзка с гореизложеното,  и необходимостта, срока за погасяване на главницата по 
Договор за кредит № 473/19.09.2013год., да бъде удължен с дванадесет месеца и дългът да 
бъде преобразуван от краткосрочен в дългосрочен, предлагам на Вашето внимание следния 
проект на Решение: 

 
 
 
                   На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, 

чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 188/21.06.2013г., Общински съвет Брусарци 
 



 
 

РЕШИ: 

 

 

 1.  Община Брусарци приема Договор за кредит № 473/19.09.2013г., сключен между „Фонд за 
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и Община Брусарци, да бъде 
удължен с дванадесет месеца и променен от краткосрочен в дългосрочен, при промяна на 
следните параметри: 

 Вид на дълга –дългосрочен дълг; 
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 24 (двадесет и четири) 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 ; 

 
2.   Възлага и делегира права на Кмета на Община Брусарци да извърши всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т. 1. 

 
 
          ВНОСИТЕЛ: 
          НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
          КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
          ИЗГОТВИЛ: 
          ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ 
          ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
          СЪГЛАСУВАЛ: 
          АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
          ЮРИСТ 

 


