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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

ОТНОСНО: Промяна в Решение № 202 от 07.12.2020 година на Общински съвет 

Чирпан за поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

                               С Решение № 202 от 07.12.2020г Общински съвет Чирпан дава 

съгласие община Чирпан да поеме дългосрочен общински дълг под формата на  заем от 

банкова институция 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 

Със същото решение се  възлага кмета на общината  да  стартира и проведе 

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

Общинския съвет правила. 

Горе цитираното решение е взето след проведена процедура за публично 

обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг, на основание чл. 15 

от Закона за общинския дълг. 

С оглед на това, община Чирпан да бъде по- гъвкава по отношение на 

обявяваните условия  за поемане на дългосрочен общински дълг при стартиране на 

процедури за избор на финансова или кредитна институция, съобразно потребностите 

на общината към момента на изготвяне на поканата, предлагам Общински съвет да 

гласува следната промяна: 

 Срок на погасяване – до  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 



Останалите условия , приети с Решение № 202/ 07.12.2020 година за поемане на 

дългосрочен общински дълг под формата на  заем от банкова институция остават 

непроменени. 

Предлагам  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, т. 5 от  Закона за общинския дълг и чл. 32, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси : 

  

1.Общински съвет Чирпан изменя т. 1 от свое Решение № 202 от 07.12.2020г. 

като условието  „срок на погасяване”  придобива следната редакция:  

Срок на погасяване – до  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 

           2.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 …………………… 


