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ПРОТОКОЛ № 16 
                                         05.10.2012 година 

 
  Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча 

относно поемане на дългосрочен дълг чрез договор за банков кредит. 
 
С 14 гласа „за”, 1 глас „въздържал се” и без „против”  Общински съвет Сатовча 

прие: 
 
РЕШЕНИЕ  № 213 

 
Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, реши: 
1. Община Сатовча да поеме дългосрочен дълг за финансиране на разходите 

по проекти: 
1.1. „Транс-гранично училище за традиционни ФОЛКЛОР и етнография – 

МОСТ между легендата и реалността в Европа”, финансиран по Програмата за 
европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., договор 
В1.12.09/29.08.2011 г.; 

1.2. „Подкрепа за достоен живот” /личен асистент/ - финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по договор 
№BG051PO001-5.2.09; 

1.3. „С нови възможности отново на работа”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2001-2013 г., Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 – 5.1.02, договор BG051PO001-5.1.02-
0026-C-0001; 

1.4. „Енергийна тематична мрежа на транс-граничните гръцко-български 
местни власти”, с акроним  „LA-GrBg-EnergyNet”, финансиран по Оперативна 
програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 
г., договор В1.11.06 от 30.03.2011г.; 

1.5. „Нов избор, развитие и реализация”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”BG051PO001-1.1.03; 

 
както и по други проекти, финансирани със средства по програми на 

Европейския съюз по които Общината е бенефициент или партньор по проекта. 
2. Определя следните параметри на дълга: 
- Максимален размер – 1 200 000 лв.; 
- Вид – банков кредит овърдрафт; 
- Валута – лева; 
- Срок – 5 години от датата на подписване на договора; 
- Условия за погасяване – при постъпване на средства по договорите по 

цитираните в т.1 проекти и със собствени приходи и изравнителна субсидия на 
общината. 

- Максимален лихвен процент – (8,0%); 



- Такси и комисионни – без такси и комисионни; 
- Обезпечение – залог на бъдещи вземания по договорите по проекти  по т.1 и 

залог за вземания от собствени приходи и изравнителна субсидия на общината. 
3. Общинският съвет възлага на кмета да проведе процедура по реда на Закона 

за обществените поръчки за договаряне на кредит при посочените параметри. 
4. На всяко заседание на Общински съвет Сатовча, Кмета на общината да 

предоставя информация относно състоянието на банковия кредит.  
 


