
 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно:  Поемане на общински дълг за 

изграждане, проектиране, строителен и авторски надзор на 

улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно 

читалище „Братолюбие-1884“ гр.Любимец. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 135 
 

на ОбС, прието с протокол  № 14 от 24.11.2020 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.1, чл.13, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и протокола от проведено 

обществено обсъждане, 

 

Общински съвет Любимец  

                                                                       

          Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде започната процедура за поемане на дългосрочен общински дълг за изграждане, 

проектиране, строителен и авторски надзор на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно 

читалище „Братолюбие-1884“ гр.Любимец със следните параметри: 

 

       - максимален размер на дълга – 1 000 000 лв./един милион лева/      

       - валута на дълга  – български лева / BGN /                 

       - вид на дълга – дългосрочен дълг 

       - срок за погасяване – до 96 месеца, съгласно погасителен план, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване                                                                       

       - максимален лихвен процент – до 1,8% годишна лихва  

       - такса за управление на кредита – до 0,5% годишно върху остатъка 

       - начин на обезпечаване – заем срещу запис на заповед или залог върху бъдещи вземания на общината от 

собствени приходи 

       - други изисквания – наличие на офис в града на банката-кредитор  

 

2. Общинският съвет възлага и делегира права на Кмета на Община Любимец, да проведе процедура за избор 

на финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки, която да осигури необходимото 

финансиране, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т.1. 

   

3.Общинският съвет във връзка с обезпечаването на кредита по т.1, упълномощава Кмета на Община 

Любимец да подпише запис на заповед или да направи залог върху бъдещи вземания на общината от 

собствени приходи. 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


