
                                                                                             ДО 

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

         ГР.ЧИРПАН 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 203 от 07.12.2020 год. за поемане на дълг,  

направено по реда на Закона за общинския дълг. 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

                           

В сключения между Община Чирпан и ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ ЕАД  договор за кредит 

№1084 от 05.07.2019 год. на стойност от 2 500 000.00 лв. е предвиден срок за 

възстановяване на кредита до 30.06.2021 год. 

Кредитът е за финансиране на разходи за изпълнението на одобрен 

проект с наименование „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и 

довеждащи колектори в гр. Чирпан”. Първоначалният план за усвояване и погасяване 

на сумите по кредита беше съставен съгласно графика, заложен в Договора на 

изпълнителя на Инженеринга по проекта.  Одобрението  на изготвените работни 

проекти и съгласуването им с различните институции, както и тежките  

метеорологични условия при изпълнението на изкопните работи доведе до 

удължаването на крайния срок за изпълнителите. 

                        Към днешна дата пречиствателната станция е завършена, издадени са 

разрешения за ползване и е прехвърлена на  В и К Стара Загора за експлоатация. 

                        Общината подготвя искане за окончателно плащане към Управляващия 

орган на програмата, което трябва да бъде внесено до 06.06.2021 год. От МОСВ са 

поискани много допълнителни документи, свързани с извършените непредвидени 

работи и по заменителната таблица за отделните пера на проектното КСС. 

Верифицирането на това искане за окончателно плащане ще отнеме значително време и 

няма да е възможно да се извърши плащане в предвидения краен срок за погасяване на 

кредита.  Поради тези причини е необходимо Общинският съвет да вземе следното:  

 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
 

                          На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА  във  връзка с  чл.14  и  чл.17 

ал.1, 2 и 3 от Закона за общинския дълг и във връзка с Решение № 521 от 23.05.2019 г. 

на Общински съвет – Чирпан, Общински съвет – Чирпан: 

 

        1.    Изменя свое решение № 203 от 07.12.2020 г. точка: 

 

    Условия за погасяване:  

- срок на погасяване – до 31.12.2021 година, 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  № 

BG16M1OP002-1.009-0003-C01; 

 

        2.  Възлага и делегира права на Кмета на Община Чирпан  да подпише 

Допълнителното споразумение към договора за кредит  и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : 

………………………………     

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ …………………… 

 


