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ПРОТОКОЛ № 32 
 

Решение № 287 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.12.2017 год. 

На основание Заповед № ОА-АК-435/20.12.2017 год. на Областния управител и във 

връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя Решение № 285 от Протокол № 31/08.12.2017 год. на ОбС Струмяни. 

 

 

Решение № 288 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.12.2017 год. 

На основание чл.16, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОД, във връзка с чл.19 от ЗОД и 

чл.21, ал.1, точка 10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 12 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Общински съвет – Струмяни дава съгласие за поемане на краткосрочен общински 

дълг, както следва: 

Максимален размер на дълга – 150 000.00 (сто и петдесет хиляди) лв.;  

Срок на издължаване на кредита – до 1 година от датата на подписване на кредита  

Валута на дълга – лева; 

Вид на дълга – краткосрочен дълг поет с договор за общински заем; 

Условия за погасяване – еднократно или на части; 

Максимален годишен лихвен процент – до 5.5 %; 

Максимален размер на таксите и комисионните – до 1,5 % от размера на кредита; 

 

Обезпечение:  

- Особен залог по реда на ЗОЗ на настоящи и бъдещи собствени общински приходи в 

размер до 80% от местните данъци и такси от план 2018г., постъпващи в общинския 

бюджет, и сметка по която постъпват; 

- Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ в размер до 45 % от 

изравнителната субсидия, дължима за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и на 

сметката, по която постъпват;  

- Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху следната 

банкова сметка на Общината в „Интернешънъл Асет Банк“ АД; 

- Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси, комисионни, 

подписана от кмета. 

 

2.  Общински съвет упълномощава Кмета на Община Струмяни да проведе процедура 

за избор на финансова или кредитна институция при условията и параметрите на 

Решение № 284/08.12.2017 г. на Общински съвет - Струмяни, която процедура следва да 
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осигури избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото 

финансиране на дълга. 

 

3. Общински съвет – Струмяни възлага и делегира права на кмета на община Струмяни 

да представлява община Струмяни, да сключи договор с класирания на първо място 

участник от проведената процедура по Решение № 284/08.12.2017 г. В случай, че 

класирания на първо място участник, откаже да подпише договор, за подписване на 

договор се кани класирания на второ място участник, ако и той откаже да подпише 

договор, се провежда нова процедура. 

 

В случай, че в определения в поканата срок не е подадена нито едно оферта, комисия не 

се назначава и се пристъпва към директно договаряне с финансова или кредитна 

институция, или с финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа, 

при пълно съобразяване с условията и параметрите на Решение№ 284/08.12.2017 г. на 

Общински съвет – Струмяни. 

 

 

 

 

 


