
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№   447 /  28.10.2022 г. 

Прието на редовното заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 

28.10.2022 г., с протокол № 49/ 28.10.2022 г. 

 ОТНОСНО: Относно искане пред Министерство на финансите за отпускане еднократно на 

нов безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем в размер на 

957 400лв., на основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 10 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и чл. 103, ал.4 от Закона за публичните финанси и направеното 

предложение от общински съветник,  

Общински съвет – Белово 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за нов  безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на 

заем в размер на 957 400 лв. на основание чл.103, ал. 4 от ЗПФ 

1.1. Размер на дължимия заем – 957 400 лв 

           1.2. Начин на обезпечаване и погасяване на дължимите средства в 

 размер на 957 400 лв., от които: 

- до 31.12.2022 г. -463 900 лв. от  целевата субсидия за капиталови разходи зя 2022 год., 

-до 20.08.2023 г. -150 000 лв. от полагащата се част от изравнителна субсидия за 2023 

год.,  

-до 20.10.2023 г. -150 000 лв. от полагащата се част от изравнителна субсидия за 2023 

год., 

-до  30.10.2023 г. –193 500 лв от приходи от продажба на общинско имущество през 

година. 

2. Срок за възстановяване – 01.11.2023 г. 

 

3. Упълномощава кмета на община Белово, на основани чл. 103, ал.4 от 

 ЗПФ да внесе мотивирано предложение до Министъра на финансите за отпускане 

еднократно на нов  безлихвения заем от Централния бюджет за рефинансиране на заем 

в размер на 957 400 лв. 

4.Във връзка с чл. 40 от ЗПФ задължава кмета на общината в тридневен срок от 

погасяване на всяка една от вноските да докладва на Общински съвет на община 

Белово за спазване на поетия ангажимент за погасяване на дълга.   

  

МОТИВИ: Необходимостта от поемането на нов  безлихвен заем по реда на чл.103, ал.4 

през 2022 година за рефинансиране на дължим заем е обусловена от обстоятелството, че 

община Белово през 2022 година не извърши погасяване на дължимия заем, поради 

намалените приходи резултат на извънредната епидемична обстановка, породена от 

КОВИД. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  

            

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  12 8  4 0 



С П И С Ъ К 
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение № 447 / 28.10.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов *   

2.  Атанас  Павлов  Тасев  *  

3.  Велизар Здравков Илов *   

4. Владимир Петров Михайлов *   

5. Димитър Георгиев Марков *   

6. Еленко Страхилов Ветренски - -  

7. Иван Ангелов Кехайов *   

8.  Иван Цветанов Магаранов  *  

9. Любомир Георгиев Калайджийски *   

10. Станислав Александров Танев  *  

11. Стефан Георгиев Стефанов  *  

12. Стойко Стойчев Стефанов *   

13. Христо Ангелов Цветанов *   

     

                             Общо: 13 8 4 0 

 


