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РЕШЕНИЯ на ОбС 
взети на деветнадесето извънредно заседание на 10 ноември 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 19 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
 Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно поемане на 
дългосрочен общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит. 
 
             Обобщени резултати от поименното гласуване: 9 гласа „за”, 2 гласа „против”)Айлин 
Алиев и Мехмед Хасанов) и 1 глас „въздържал се” (Деспа Точева) , с което ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 353 

                      На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 т.2, чл.13, чл.17 и 
чл.19 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Вълчи дол: 

I. Дава съгласие Община Вълчи дол да поеме дългосрочен общински дълг под 
формата на дългосрочен банков кредит, при следните параметри: 

1. Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/; 
2. Валута на кредита- български лева /BGN/; 
3. Вид на кредита: дългосрочен банков кредит, поет с договор за банков кредит; 
4. Цел: за рефинансиране на съществуващ дълг; 
5. Краен срок на издължаване: до 5 години, считано от датата на подписване на договора за 

кредит.  
6. Начин и срок на усвояване – еднократно в срок до 2 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит;  
7. Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата – до 2 месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит. Погасяване на главницата след изтичане 
на гратисния период на равни месечни погасителни вноски. 

8. Условия за плащане на лихва: ежемесечно. 
9. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи 

вземания на община Вълчи дол на парични средства (собствени приходи) за 
положително салдо по бюджетната банкова сметка на общината, открита в 
обслужващата й банка, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община 
Вълчи дол съгласно чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните 
финанси  и общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно чл. 52, ал. 1, т.1, 
буква „б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, 
лихвите, за периода до окончателното  погасяване на дълга; 

10. Годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент, формиран от ОЛП на БНБ плюс 
максимална надбавка до 3,5% годишно; 

11. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния лихвен 
процент по т.10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната 
стойност на надбавката – 4% годишно. 

12. Неустойка при просрочие на лихва- без неустойка при просрочие на лихви. 
13. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса; 
14. Годишна комисионна за управление на кредита - платима при подписване на договора 

за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година 
от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – 
максимум 1% годишно;  

15. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита-без 
комисионна. 
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16. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със 
собствени средства на общината. 

         II. Приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или 
финансов посредник. 

        III. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да проведе процедура съгласно чл.19 от 
Закона за общинския дълг, за избор на кредитна или финансова институция за 
предоставяне на кредита при одобрените от Общинския съвет Вълчи дол параметри, 
съгласно приетата по -горе в раздел II процедура, както и да подпише договора за 
кредит и договора за залог, да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение на ОбС Вълчи дол. 

        IV. На основание чл.60, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински 
съвет Вълчи дол допуска предварително изпълнение на настоящото решение, със 
следните мотиви: 

       Настоящото решение е за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на 
текущия овърдрафт кредит на община Вълчи дол, ползван от „УниКредит Булбанк“АД 
съгласно договор за банков кредит – овърдрафт №0006/703/06122019 от 06.12.2019г. 

                  Ако главницата по овърдрафт кредита изпадне в просрочие, върху просрочената 
главница се начислява допълнителна надбавка за просрочие от 3% върху договорения 
лихвен процент (който е Осреднен депозитен индекс на банката в размер на 0,06% + 3% 
или общо 3.06%) съгласно т.4.2. от договор за банков кредит – овърдрафт 
№0006/703/06122019 от 06.12.2019г. Така лихвеният процент ще нарастне от 3,06% на 
6.06% и ще се увеличи размера на заплащаните от общината лихви по този кредит. 

Краен срок за издължаване на главницата – 06.12.2020г. 
       Банката подава информация за състоянието на всички кредити от кредитния си 

портфейл към края на всеки месец към БНБ. Ако кредита изпадне в просрочие и това 
просрочие се проточи до края на месеца, банката е задължена да подаде тази 
информация на Централния Кредитен Регистър на БНБ. Това е крайно нежелателно, 
защото вреди на кредитната репутация на общината. Регистърът е публичен, всички 
имат достъп до него и могат да се информират, че общината е изпаднала в просрочие и е 
допускала забава в обслужването на задълженията си по този договор за кредит. 

       В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, 
тъй като се налага да се защитят особено важни обществени интереси, и от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима 
вреда. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
национално финансиране за изграждане на „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, 
кв.4-гр.Вълчи дол“ 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 354 

            На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2  от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
        1. Проект «„Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-гр.Вълчи дол“ е 
приоритетен, с обществена значимост и със социален ефект за община Вълчи дол, катоо 
дейностите включени в него съответстват на Приоритет 4: Подобряване на качеството и 
достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги, 
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности, Мярка 4.5.4: 
Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура, Дейности: Изграждане на 
закрита спортна зала в гр.Вълчи дол и Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и 
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младежки клубове с Дейности: Подкрепа за развитие на местни спортни клубове и млади 
спортни таланти; Създаване на уславия за пълноценно използване на свободното време на 
младите хора; Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора от Общинския 
план за развитие 2014-2020 г. на община Вълч идол. 
         2. Спортния обект, предмет на проект „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр.Вълчи дол“ няма открита процедура за промяна на собствеността. 
         3. Спортния обект, предмет на проект „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр.Вълчи дол“ не е предоставен с право на управление или за отдаване на концесия. 
         4. За спортния обект, предмет на проект „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, 
кв.4-гр.Вълчи дол“ няма висящо съдебно производство относно правото на собственост. 
         5. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия в 
съответствие с изискванията на финансиращия орган. 

 
 

                  С  това дневния ред на ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО  извънредно заседание бе изчерпан. 
 
.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  
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