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РЕШЕНИЕ № 329 

по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд 

за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на 

Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна 

България, част от ОПРР 2014 – 2020 и Банка ДСК АД в 

качеството й на съфинансираща институция по инструмента, 

за реализацията на проект „Обновяване, включително 

прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по 

Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, код на 

процедура: BG16RFOP001-1.014 

 

/с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

1. Община Шумен да сключи договори за кредит с „Регионален фонд за 

градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент 

Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с 

Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, по 

силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. 

Шумен“, по Оперативна програма: Региони в растеж, Приоритетна ос: 

Устойчиво и интегрирано градско развитие, процедура: Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, 

Код на процедура: BG16RFOP001-1.014, при следните основни параметри: 

• Използването на финансов инструмент (заем от ФУГ) от общината за 

финансиране на разходите извън БФП е разгледано при следните допускания:  

• Общ размер на кредита – до 456 800 лв. 

• Заемът е разделен на две кредитни линии, както следва: 

А) Кредитна линия А (РФГР АД) – в размер до 269 512 лв. 

• Индикативен срок за усвояване на кредита: до 24 месеца след датата 

на сключване на договора за кредит. 

• Срок на кредита: 144 месеца 

• Гратисен период на главницата: 24 месеца 



•  Погасителен план: 120 равни месечни вноски по главницата, дължими 

след изтичане на гратисния период 

•  Лихвен процент по Кредит А: Лихвеният процент по този кредит към 

всеки един момент е равен на 5% от лихвения процент по Кредит Б. Към датата 

на офертата от Фонд Север, крайният лихвен процент по Кредит А е 0,14% 

годишно. 

• Такси и комисионни: по Кредитна линия А не се начисляват такси.  

•  Начин на обезпечение на кредита: 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. 

Б) Кредитна линия Б (Банка ДСК АД) – в размер до 187 288 лв. 

•  Индикативен срок за усвояване на кредита: до 24 месеца след датата 

на сключване на договора за кредит. 

• Срок на кредита: 144 месеца 

• Гратисен период на главницата: 24 месеца 

•  Погасителен план: 120 равни месечни вноски по главницата, дължими 

след изтичане на гратисния период 

• Лихвен процент по Кредит Б: Лихва 1 m. Euribor + 2,50%, min. 2,50%. 

•  Към датата на офертата от Фонд Север, средно-претегленият 

индикативен лихвен процент по двете кредитни линии е 1,19% годишно. 

• Такси и комисионни: По Кредитна линия Б се начисляват следните 

такси: 0,3% годишно от размера на Кредит Б, дължима ежегодно върху 

остатъчната главница в началото на всеки едногодишен период. 

• Начин на обезпечение на кредита: 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 

исканията за кредит, да ги подаде до кредиторите, да подпише договорите за 

кредит и договорите за залог, и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


