
  

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 
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