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ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

    ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

                               Община  Чирпан подписа споразумение със фирма Щрабаг ЕАД, 

извършила част от строителните дейности при реконструкцията на водопроводите в 

селата  Зетьово, Свобода и Гита за частично изплащане на задълженията на фирмата. 

Предстои да бъде постигнато такова споразумение и със фирма Супервайзър АД, 

осъществила строителния надзор на обекта. По проекта за изграждане на 

пречиствателната станция за отпадни води на град Чирпан, платеното ДДС подлежи на 

възстановяване от НАП. Поради това че Общината има задължения към НАП по 

наложената финансова корекция от ДФ Земеделие, вместо да възстанови сумите за 

платеното ДДС по банковата сметка на общината, НАП прихваща от задълженията. 

Сумите за ДДС са платени с получения кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД и след като не се 

възстановяват на общината ние нямаме с средства да възстановим получения кредит. 

                              Всичко това налага да бъде изтеглен кредит от финансова или 

кредитна институция с който за бъдат погасени описаните задължения на общината. 

                  Кредитната институция ще бъде избрана след провеждане            

процедура за избор на финансова или кредитна институция, съгласно приетите от 

Общинския съвет правила. За да стартира процедурата за избор е необходимо 

Общинският съвет да приеме следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

                            На основание чл.21, ал.1 т.10, от ЗМСМА, във връзка с  чл. 3, т.2, чл. 4, 

т.1,   и  чл. 17, ал. 1 от  Закона за общинския дълг и чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси : 

  

           1.  Общински съвет на община Чирпан дава съгласие община Чирпан да поеме 

дългосрочен общински дълг под формата на  заем от банкова институция  , за 

изплащане на задължения по постигнатото споразумение със фирма Щрабаг ЕАД за 

реконструкцията на водопроводите в селата Зетьово, Свобода и Гита, както и за 

възстановяване  на кредита от Фонд ФЛАГ ЕАД, ползван за изграждането на 

пречиствателна станция за отпадни води  в  гр. Чирпан при следните условия: 

 

       ●     Максимален размер на дълга – 6 200 000 лв. ( шест милиона и двеста 

хиляди лева) 



       ●     Валута на дълга – лева; 

       ●     Вид на дълга – Договор за банков кредит, сключен след провеждане на 

процедура за избор на финансова институция 

 Срок на погасяване – не по-малък от 180 месеца, считано от датата на 

подписването на договора за кредит и с възможност за предсрочно 

погасяване  изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

 Максимален лихвен процент – 3.5 /три цяло и пет процента/ годишна 

лихва 

 Начин на обезпечаване – Залог върху бъдещи вземания на общината от 

собствени приходи 

 

                2.   Възлага на кмета на общината  да  стартира и проведе процедура за избор 

на финансова или кредитна институция, съгласно приетите от Общинския съвет 

правила. 

                3.   На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят 

важни обществени интереси 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : 

………………………………     

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ …………………… 
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