ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 35 / 29. 01. 2010 г.
РЕШЕНИЕ
№ 212
С цел подаване на искане за кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД и поемането на краткосрочен общински дълг за реализацията на проект
„Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ „Васил Априлов” град Исперих,
на основание чл.21, ал.1 т.10, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.40 от Закона за общинските
бюджети и чл. 16 и чл.17 ал.1, 2 и 3 от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Община Исперих да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна
ефективност на ОУ „Васил Априлов” град Исперих ”, финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, схема „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – до 500 000 (петстотин хиляди) лева;
• Валута на дълга – български лева /BGN/
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 25.12.2010 г. считано от датата на подписване на
договора за кредит, 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 № BG 161PO001/4.101/2007/050 ;

• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за
обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на годишна база
върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01 % от размера на
кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване на главницата се дължи
договорения лихвен процент, увеличен с два пункта. При забава на лихвата се дължи
неустойка в размер на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви.

Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Исперих по Договор за
безвъзмездна помощ № BG 161PO001/4.1-01/2007/050, сключен с Управляващия орган на Оперативна
програма „Регионално развитие”, и
•

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6,
от Закона за общинския дълг;

2. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Исперих, при наличие на
необходимите нормативни предпоставки, да отправи искане за възстановяване на
част/изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД , при спазване на изискванията в чл.
55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Исперих да подготви искането
за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД,
да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по
т.1.

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община
Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок
от приемането му в съответствие с чл.22 от ЗМСМА

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на АПК

РЕШЕНИЕ
№ 213
С Цел подготовка на пакет от документи във връзка с искане за авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие”, Проект „ Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на
ОУ ”Васил Априлов” гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА
и постъпило писмо с Вх. № К-145/27.01. 2010г. от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Променя Решение № 191 / 26. 11. 2009г. т. 1 на Общински съвет – Исперих по Протокол № 32,
както следва:

„1. Упълномощава Кмета на Община Исперих – Адил Ахмед Решидов да издаде
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД без протест и разноски от името на община Исперих –
Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа
за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,
допринасяща за устойчиво местно развитие”, Проект „ Реконструкция, ремонт и
обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” гр. Исперих “ №
BG161PO001/4.1.-01/2007/059 по договор № BG161PO001/4.1.-01/2007/050 - в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” в размер на 195 047, 46 лв., (сто деветдесет и пет хиляди и
четиридесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки) със срок за предявяване на
плащане – 22. 06. 2010 година. „
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 191 / 26. 11. 2009г. на Общински съвет

– Исперих по Протокол № 32

3. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА , настоящото решение да бъде изпратено
на Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п/
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/
Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

