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ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 от 

Любомир Димитров Христов – Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно 

самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за мостово финасиране на изпълнението на 

проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ 

по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от  

Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско 

развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Намерението за поемане на нов общински дълг е включено за пръв път в 

актуализираната бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018 г.-2020 г. приета с 

Решение № 544  по протокол № 24 от 28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет - 

Шумен. 

Предложението за поемане на дълг е съгласно т. 14 от Решение № 646 по протокол № 

28 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Шумен, прието в изпълнение на чл. 39 т. 1 от Закона 

за публичните финанси. 

Предложението за поемане на дълг е в обхвата на чл. 4, т. 1 от ЗОД. 

Проектът „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ по Договор за 

БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г. е на обща стойност 13 041 080,00 лв.  от 

които:  

 10 812 918,00 лв.- Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие 

 1 908 162,00 лв.- Национално финансиране  

 320 000,00 лв. съфинансиране от Община Шумен. 

 

Необходимостта от финансов ресурс за мостово финансиране на проекта възниква през 

четвърто тримесечие на 2018 г. В този период общината ще трябва да се разплати със 

строителните фирми, които извършват основните ремонти по проекта  на четирите училища 

в гр. Шумен, видно от погасителния план в Приложение № 4 от Описание на финансовите 

параметри. 



За осигуряването на мостовото финансиране Община Шумен предвижда поемане на 

дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД 

в размер на 2 500 000 лв. Дългът ще бъде погасяван чрез плащанията от  Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16RFOP001-1.014-0002-

C01 от 03.10.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства  съгласно погасителния план по 

Приложение № 4 от Описание на финансовите параметри. 

 

Приложения:  

1. Протокол от проведеното на 31.07.2018 г. публично обсъждане на намерението на 

Община Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг в съответствие с чл. 14, т. 

4 от Закона за общинския дълг 

2. Описание на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ в 

съответствие с чл. 15 от Закона за общинския дълг  

3. Описание на финансовите параметри на проекта, съгласно чл. 14, т. 3 от Закона за 

общинския дълг 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Шумен относно 

поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг 

Общинският съвет на Община Шумен 

 

РЕШИ: 

 

1. Община Шумен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проект: Наименование на проектно предложение: 

Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен, договор за БФП № 

BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г., финансиран от  Оперативна програма: 

Региони в растеж, Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, 

Наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-Шумен, Код на процедура: BG16RFOP001-1.014 при следните основни 

параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 500 000,00 (два милиона и  петстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга - лева  

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

• Условия за погасяване:  

Срок на погасяване - до 20 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 (БФП) № BG16RFOP001-1.014-0002-

C01 от 03.10.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 

от 4.083%,  

• 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 Шумен по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г., сключен с 

Управляващия орган на Оперативна програма: Региони в растеж, и Община Шумен 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог; 



Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на община Шумен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от 

Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шумен по чл. 52, 

ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Шумен да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, 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.  

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Татяна Костова - заместник- кмет по “Бюджет и финанси” 

 

Изготвили: 

Десислава Петрова– директор Дирекция БФЧР 

Росица Матеева-началник на отдел ЕБС 

Диляна Христова-началник на отдел БЧР 


