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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 111 / 31.08.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 31.08.2017 г. 

 

 

Относно: Съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с предназначение – 

издаване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - 

Разплащателна агенция за обезпечаване авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие от СНЦ 

„Местна инициативна група - общини Елена и Златарица“ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, и 

след проведено обществено обсъждане в изпълнение на чл. 14, т. 4 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 
Дава съгласие Община Елена да поеме дългосрочен общински дълг при следните 

параметри:  

1. Вид на дълга: дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител 

община Елена, поет с договор за банков кредит под условие;  

2. Предназначение на банковата гаранция: за гарантиране на вземането на 

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, представляващо авансово 

изплатена сума по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД-50-140 / 21.10.2016 г. и допълнително 

споразумение към същото № РД-50-140 / 30.10.2016 г. за отпускане на финансова 

помощ, сключено между Министерство на земеделието и храните, дирекция 

„Развитие на селските райони“ в качеството ѝ на Управляващ орган на 

Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) и СНЦ „Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица“ по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони (2014 - 2020), в размер на 60 % от стойността на 

авансовото плащане.  

 

 

 



 

3. Максимален размер на банковата гаранция: 183 570 лв. (Сто осемдесет и три 

хиляди петстотин и седемдесет лева).  

4. Валута на банковата гаранция: лева.  

5. Срок на валидност на банковата гаранция: 30.12.2023 г.  

6. Бенефициент: Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция   

7. Такса за издаване на банковата гаранция: до 2% годишно, платима при 

издаване на банковата гаранция, както и в началото на всяка следваща година от 

срока. 

8. Такса за разглеждане и обработка на искането за издаване: без такса. 

9. Начин на обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 

125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Елена 

на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка 

с IBAN BG76UNCR70003121378677, BIC UNCRBGSF, открита при УниКредит 

Булбанк АД, с титуляр община Елена, формирано от настоящи и бъдещи 

собствени приходи на общината по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ и чл. 52, 

ал. 1, т. 1 букви „б“ и „в“  от Закона за публичните финанси и доходите от тях, 

включително, но не само, лихвите. 

10. Договор за кредит под условие: в случай, че СНЦ „Местна инициативна група 

- общини Елена и Златарица“ не изпълни ангажиментите си по договора за 

отпускане на финансова помощ, сключен с Министерство на земеделието и 

храните, дирекция „Развитие на селските райони“ в качеството ѝ на Управляващ 

орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) и избраната 

финансова институция плати банковата гаранция, условният кредит се 

трансформира в ефективен със следните основни параметри:  

- срок на издължаване: до 3 години; 

- максимален лихвен процент: 3 месечен СОФИБОР + максимална 

надбавка до 5% годишно.  

11. Възлага на кмета да проведе процедура за избор на финансова институция по 

реда на Глава V от Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и 

управление на общинския дълг в Община Елена. 

12. Възлага и делегира на кмета на община Елена извършването на всички 

фактически и правни действия във връзка с издаване на банковата гаранция и 

нейното обезпечаване, а именно: договор за банков кредит под условие, договор за 

особен залог и други в изпълнение на настоящото решение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


