
  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
 

Взето с протокол № 5 от 11.04.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел 
рефинансиране на съществуващ дълг.   

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.4, т.2, 
чл.13, чл.17, ал.1 и ал.3   от Закона за общинския дълг.  

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

I. На основание  чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.4,т.2, чл.17, 
ал.1   от Закона за общинския дълг, Общински съвет „Марица“ дава съгласие община 
Марица, област Пловдив да поеме дългосрочен общински дълг – банков кредит, с цел 
рефинансиране на съществуващия дълг при следните параметри: 
 1. Максимален размер на дълга – до 3 210 000 лева.  
 2. Предназначение на кредита – погасяване на останалата неиздължена част от 
кредита с „Райфайзенбанк България” АД от 2015 г., чрез поемане на нов дългосрочен 
кредит. 
 3. Валута на дълга – български лева (BGN)  
 4. Вид на дълга – дългосрочен банков кредит с цел рефинансиране на 
съществуващ дълг;  
 5. Срок на кредита – до 6 години;  
 6. Начин на обезпечаване – бъдещи собствени приходи на Община Марица 
съгласно Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия - с 
изключение на получените приходи с целеви характер ;  
 7. Максимален лихвен процент – фиксирана годишна лихва за целия период на 
кредита, в размер не по голям от основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка в 
размер не по-голяма от 2,3 процентни пункта. 
 8. Начин на определяне и плащане на погасителните вноски - равни месечни 
вноски по главницата и лихва върху неиздължената част;  
 9. Такси, комисионни и други по обслужване на дълга – без: такси, комисионни и 
други. 
 10. Усвояване –в едноседмичен срок от сключването на договора;  
  
 II. На основание чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг, възлага на  Кмета на 
Община Марица  да проведе процедура за избор на финансова или кредитна 
институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, съгласно 
приетите от Общински съвет „Марица“  - „Правила за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник“. 
 
 МОТИВИ: Към настоящия момент община Марица има сключен договор за 
банков кредит с „Райфайзенбанк България” АД, с краен срок за погасяване на кредита 
17.04.2015 г., при лихвен процент 2,89 %.  С цел намаляване разходите  за лихви по 



  

кредита, предлагам да се проведе процедура за избор на финансова или кредитна 
институция за поемане на дългосрочен общински дълг с фиксирана годишна лихва за 
целия период на кредита, в размер не по голям от основния лихвен процент на БНБ 
плюс надбавка в размер не по-голяма от 2,3 процентни пункта, с цел рефинансиране на 
съществуващия дълг. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
   О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
 

Взето с протокол № 5 от 11.04.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2017 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 
 
  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2017 г., както следва: 
             / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

1 2 3 4 5 6 7 8      

   Р А З Х О Д И 0   0      

1 52-06 832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 1 – с дължина 270м., по следите на 
поземлен имот с идентификатор 
78080.27.73 по плана на с.Царацово, 
представляващо продължение на 
общински път №2, изграден с 
асфалтобетонова настилка от 
км.0+000 до км0+380; 

 
+ 3 120 

   
+ 3 120 

     

 
2 

 
52-06 

 
832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 2 –  с дължина 600м., по следите 
на полски път с идентификатор 
78080.28.70 по плана  на с.Царацово, 
свързващо  улица от с.Царацово с 
общински път №2  чрез пътно 
кръстовище при км.0+140; 

+4 800   +4 800 

     

3 52-06 832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 3 – с дължина 470м., по следите на 
полски път с идентификатор 
78080.94.275 по плана на с.Царацово, 
представляващо локално платно  с 
вход след пътно кръстовище за 
с.Радиново посока Пловдив и изход  
към ПВ ”Запад” - връзка „Пловдив – 
АМ „Тракия” при полски път 279; 

+8 280   +8 280 

     

4 52-06 832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 4 – с дължина 400м., по следите на 
полски път с идентификатор 
03839.38.18, по плана на 

+3 120   +3 120 
 
 
     



  

 с.Бенковски, представляващо тупик 
с начало улица от регулацията на 
селото /ул. „9-та” /; 

 
 

 
5 

 
52-06 

 
832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 5 – с дължина 1140м., по следите 
на полски път идентификатор 
35300.12.123 по плана на 
с.Калековец, представляващо тупик с 
вход-изход от републикански път II- 
56 „Брезово – Пловдив”; 

+12 600   +12 600 

     

6 52-06 832 

Тех.инвестиционен проект за път    
№ 6 – с дължина 2540м., по следите 
на полски пътища идентификатори 
35300.10.38, 35300.9.55, 35300.8.32  
по плана на с.Калековец, 
представляващо тупик с вход-изход 
от републикански път II- 56 „Брезово 
– Пловдив” ; 

+18 000   +18 000 

     
7 10-20 898 Външни услуги -49 920   -49 920      
 

 
МОТИВИ:  Във връзка с изграждането на общински пътища, обслужващи 

индустриална зона „Марица“- част от „Тракия икономическа зона“, е необходимо 
да бъдат изработени технически инвестиционни проекти.  В бюджета на общината 
за 2017 г. необходимите средства са разчетени, но не бяха конкретизирани 
обектите. Ето защо, Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 
Председател на ОбС “Марица” 

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 27 
Гласували 27 
За 27 
Против 0 
Въздържали се 0 
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