
П Р О Т О К О Л № 31 

 
От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 31.05.2013г.от 17:30ч. в 
музикалната зала на читалище “Цани Иванов”. 

На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 
От заседанието отсъстваха общинските съветници Петьо Гацински и Цено Цоловски. 
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха: Кмета на общината 
инж.Десислава Тодорова, Зам.- кмета на общината Веромир Спасов, кметове на 
кметства , Директори на дирекции и гости от общината. 
Заседанието откри и ръководи ВРИД Председателят на Общински съвет-Борован Д-р 
Цезар Пенчев. 
 

По дневния ред: 
 

Да бъде включена в дневния ред: Докладна записка от инж. Десислава Димитрова 
Тодорова ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, чрез ползване на банков 
заем тип овърдрафт в размер на 200 000 лв. / Двеста хиляди лева / за финансиране на 
предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по 
време на изпълнението на бюджета. 
 

Гласували:„за”-7 съветници, “против”-няма „възд.се – 4 

 

След направените разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 244 

 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
 

1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Димитрова ТодороваОТНОСНО: Поемане на 
краткосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем тип овърдрафт в размер на 
200 000 лв. / Двеста хиляди лева / за финансиране на предоставяне на публични услуги 
при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета. 
1.Избор на Председател на Общински съвет Борован. 
 

Нямаше направени предложения за избор на Председател на ОбС – Борован. 
 

2.Докладни 

 

-Докладна записка от инж.Десислава Димитрова ТодороваОТНОСНО: Поемане на 
краткосрочен общински дълг, чрез ползване на банков заем тип овърдрафт в размер на 
200 000 лв. / Двеста хиляди лева / за финансиране на предоставяне на публични услуги 
при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета. 
 

След направените разисквания и с поименно гласуване ОбС взе следното : 
 

РЕШЕНИЕ № 245 

 

На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3,т.2, чл. 5 ал. 1 т. 1, чл. 6 ал. 1, 
чл.13, чл.16, от Закона за общинския дълг и Раздел ІІІ Управление на дълга от 
Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, Общински съвет – Борован дава съгласие да бъде започната процедура за 
поемане на краткосрочен общински дълг със следните параметри: 
1. Краткосрочен общински дълг – тип овърдрафт, за осигуряване на временен недостиг 



на средства във връзка с финансиране на предоставянето на публични услуги при 
временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета 

2. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност 200 000 лв. / 
Двеста хиляди лева /. 

3. Валута на дълга – български лева / BGN/ 
4. Вид на дълга - краткосрочен банков кредит – тип овърдрафт с начин на усвояване – 

при необходимост от средства многократно; 
5. Начин на обезпечаване на кредита – залог на бъдещи вземания на Община Борован и 
бъдещи собствени приходи през 2013 г., до окончателното погасяване на дълга, 
съгласно определението собствени приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските 
бюджети. 
6. Условия за погасяване на кредита – при наличие на постъпления от собствени 
приходи на общината; 
7. Срок на погасяване – до 25.12.2013 година; 
8. Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода в който се ползва 
кредит овърдрафт, в размер не по голям от 6 % годишно. 
9.Еднократна такса проучване – 0.1 % . 

10. Еднократна такса за обработка и управление на кредита – 1 % върху размера на 
кредита, без други такси и разноски; 
11.Начин и срок за усвояване – периодично според необходимостта от финансови 
средства през бюджетната година; 
12.Начисляване на лихвите и такса ангажимент – на всяко 26-то число на месеца, върху 
усвоената сума от кредита; 
13.Плащане на лихвата и такса ангажимент – на всяко 26-то на месеца; 
14.Наказателна добавка при просрочие – до 2 % годишно, върху сумата в просрочие, за 
времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви; 
15.Възможност за предсрочно погасяване – изцяло или на части, без наказателни 
санкции и без предизвестие от страна на кредитополучателя; 
16.Възлага на Кмета на Община Борован да проведе процедура за избор на финансова 
институция по реда на Закона за Обществените поръчки, която да осигури 
необходимото финансиране и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия. 
 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма „възд.се – 3 

 

Общинския съветник Пламен Петров предложи подготовката за следващото заседание 
на ОбС - Борован и самото заседание да се ръководи от Д-р Цезар Пенчев. 
 

Гласували:„за”-11 съветници, “против”-няма „възд.се – няма 

 

3.Питания 

 

Петър Цветковски – Кой и по какъв начин разреши да се открива банка в читалище 
„Цани Иванов”- „Художествената галери”, след като е общинска собственост и няма 
решение на Общински съвет. 
След изчерпване на дневния ред в 18:30 часа заседанието на Общински съвет - Борован 
беше закрито. 
 

 

ВРИД Председател 

На Общински съвет- Борован……….. 
/Д-р Ц.Пенчев/ 
 


