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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  

 

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ  – кмет на община Елхово 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на решение № 427/38/2 по Протокол 

№38/31.01.2019 г. на Общински съвет-Елхово относно Поемане на дългосрочен 

общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – 

ФЛАГ“ЕАД за обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и 

строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор 

и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На свое заседание провело се на 31.01.2019 г. Общински съвет-Елхово 

прие решение №427/38/2, с което даде съгласие община Елхово да поеме 

дългосрочен дълг в размер до 5 500 000 лв. и срок на погасяване до 24 месеца за 

изпълнение на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция 

за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК 

мрежата в гр. Елхово“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по 

процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти - 

компонент 2“, на конкретен бенефициент община Елхово, по проектно 

предложение ИСУН № BG16M10P002-1.009-0004; възложи и делегира права на 

кмета на община Елхово да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на 

„Фонд за органите на местно самоуправление в България – 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.  

 

В изпълнение на това решение на Общински съвет-Елхово, кмета на 

община Елхово подписа на 05.04.2019 г. договор за кредит №1063 с „Фонд за 

органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД в размер на 

5 268 966 лв. Съгласно Анекс №2 от 28.02.2020 г. към договора, кредита е с  

падеж на погасяване 25.03.2021 г. Усвоената сума по кредита към момента е 

1 988 328,44 лв. 

 



По проекта се изпълняват две основни дейности а именно: 

 „Строеж - рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово 

(съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга)”  

 „Проектиране и изпълнение на строеж – ПСОВ гр. Елхово, 

включително външни връзки към нея (съгласно договорните 

условия на ФИДИК – жълта книга)”  

 

По двата компонента на проекта предстои извършване на последно 

междинно плащане и окончателно плащане. За да бъде осъществено 

окончателно плащане един от необходимите документи е Протокол за въвеждане 

в експлоатация – обр.16.  

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация 

въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за 

национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в Наредба № 

2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Изпълняваните две обособени позиции по проекта се определят като втора 

категория строителство съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи. Същите ще бъдат приети с отделно 

назначени държавно приемателни комисии.  

Исканията за назначаване на приемателните комисии към настоящия 

момент са входирани от общинска администрация. 

 

След извършване на плащанията на всички дейности по проекта ще бъде 

депозирано в Управляващия орган на оперативната програма, искане за 

окончателно плащане и верификация на средствата по искането. Това 

предполага, че процесът на отчитане, верификация и получаване на средствата 

може да бъде след датата на падежа за погасяване на договора за кредит. 

 

Поради това предлагаме на Общински съвет-Елхово да измени свое 

решение №427 от 31.01.2019 г. в частта „срок на погасяване“ от 24 на 36 месеца. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет, гр.Елхово да 

вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг; чл.44 ал.1 от 

Наредба №10 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с 

изпълнение на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция 

за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК 
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мрежата в гр. Елхово”, по Оперативна програма програма „Околна среда 2014-

2020 г. ”, Общински съвет - Елхово:  

1. Изменя свое решение №427/38/2 по Протокол №38/31.01.2019 г. в 

частта „срок на погасяване“ като текста „до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“ става „до 36 месеца, 

считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване“. 

Всички останали текстове от решението остават непроменени.  

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Елхово да подготви 

искането за анекс към договора за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – 

ФЛАГ ЕАД, да подпише анекс към договора за кредит, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово   
 


