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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ 
 

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на община Златоград 

 
 
 

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за осигуряване на оборотни средства  за 

изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф.д-р Асен 
Шопов” EООД, гр.Златоград”, финансиран от Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 
4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, във връзка 
с докладна записка с вх. № 93-00-698/28.04.2014 г. 

  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

На 21.05.2013 г. община Златоград сключи договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/013 г. за реализация на проект „Реконструкция, 

обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр.Златоград”, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските 
агломерационни ареали”. Проектните дейности са насочени към закупуване на 
специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на заболявания, ремонт 

на отделенията с новозакупена апаратура в МБАЛ Златоград, а също така и дейности за 
подобряване достъпа на пациентите до отделенията, включително и на хора в 
неравностойно положение.  

Общата стойност на разходите по проекта, след проведени процедури за избор на 
изпълнители, възлизат на 1 975 369,40 лв. След сключване на договор с основен изпълнител 
и подадено искане за авансово плащане, Община Златоград получи аванс по проекта в 
размер на 692 893,24 лв., който бе използван за разплащане на извършени разходи до 
момента и аванси по договори с изпълнителите. За извършените разходи е подадено искане 
за междинно плащане на стойност 477 153,60 лв. Средствата от аванса и междинното 

искане обезпечават част от дейностите по проекта. За разплащането на всички договорени 
проектни дейности е важно да бъде привлечен допълнителен финансов ресурс. 
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За финализиране на дейностите по проекта и отчитане на извършените разходи е 
необходимо община  Златоград да осигури оборотни средства,  в   размер   на  785 008,54 
лв., с които да разплати всички останали дейности по проекта и да подаде окончателно 
искане за плащане. 

Възможност за обезпечаване на допустимите разходи по проекта предоставя фонд 
ФЛАГ.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на  
 
 

РЕШЕНИЕ: 

 
 

На основание на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  чл.17, ал.1, 2 и 3, чл.19а от Закона за 
общинския дълг и чл.5, ал.2, буква А, т.8 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет Златоград дава съгласие: 
 

1. Община Златоград 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, обновяване и оборудване 
в МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, гр.Златоград”, финансиран от Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и 

сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни мeстни инвестиции”, при следните 
основни параметри:  

 Максимален размер на дълга – 785 000,00 (седемстотин осемдесет и пет хиляди 

лева); 

 Валута на дълга – лева ; 

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, 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 № 
BG161PO001/4.1-05/2011/013 от 21.05.2013 г. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 5,078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Златоград по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/013 от 21.05.2013 г., 
сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг. 
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2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Златоград 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.  

Приложения:  

1. Докладна записка от ръководителя на проекта с вх. № 93-00-698/28.04.2014 г.; 
2. Прогнозeн погасителен план 

3. Отчет на състоянието на общинския дълг към 30.04.2014 г. 
 

 

 

С уважение,  

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ 

Кмет на община Златоград 
 

 

 
Изготвил: 

Аделина Юрукова 

Гл.експерт „Бюджет и местни приходи” 

 

 

 

Съгласувал:  

Надя Мангарудова 

     Директор на дирекция „ФСД, Б, ЧР и МДТ” 

 

 

 

 


