
 

Покана за обществено обсъждане, относно предложение за 

поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд ФЛАГ 

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински 

дълг , приета с решение 738/2014год. на общински съвет Белово Община Белово 

КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане, относно 

предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово под формата на 

дългосрочен кредит от Фонд ФЛАГ за погасяване на задължение по Договор за кредит 

1274/30.09.2021год. , с който договор са осигурени мостови плащания и плащания 

присъщи към изпълнение на проект Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -

0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община 

Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.,, 

 

Предвид наложена финансова корекция на проекта в размер на 5% с решение на УО на 

ОПОС , която корекция е наложена с решение от 07.10.2021год. , УО на ОПОС задържа 

средства от всяко плащане и сумата на тези средства е в размер на 80 898,00 лева с ДДС. 

Община Белово е обжалвала решението на УО на ОПОС , като делото е насрочено във 

ВАС за 05.12.2022год. Срока за плащане на дължимите суми по ДК 1274 е 25.09.2022год. 

като срока може да бъде удължен до 25.12.2022год. след решение на общински съвет 

Белово.  

 

За да се изплати задължението към Фонд ФЛАГ по ДК 1274 / 25.09.2021год. в края на 

2022год. и община Белово да не бъде в просрочие по кредита е целесъобразно да се 

осигурят средства от Фонд ФЛАГ във вид на дългосрочен кредит. 

При положително решение на ВАС в полза на община Белово по делото срещу наложената 

финансова корекция община Белово ще възстанови предсрочно задържаните суми в размер 

на 80 898,00 лева с ДДС. 

Останалите необходими средства са за изпълнение на дейностите по ,,контрол и 

мониторинг и дейности по биологична рекултивация,, които са за сметка на община 

Белово. 

 

Планира се сумата на новия дългосрочен кредит да бъде в размер до 200 000 лева, като 

средствата ще се разходват за : 

1.1. Плащане по ДК 1274/2021 – фонд ФЛАГ –главница и лихви – 90 000лева и суми 

за изпълнение на биологична рекултивация – 60 000 лева .  

 

 

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 31.11.2022год от 17.00 часа в залата на 

общински съвет Белово. 



 

Срок на дългосрочния кредит: 24 месеца. 

 

Общи параметри на дълга: 150 000 лева 
 

Източник на финансиране - „Фонд ФЛАГ,, 

 

Начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община Белово. 

  

 

 

………………… 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО 

КОСТАДИН ВАРЕВ 


