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ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 444 
ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение 
относно поемане на нов дългосрочен общински дълг.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора 
прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)
В станалите разисквания взеха участие: Пенка Калина Колева - 

Заместник - председател на Общинския съвет, Цветана Рашева - ПП ГЕРБ, 
Нейчо Минчев-ПП ГЕРБ, Георги Николов-ПП ГЕРБ, Васил Стоянов-ПП БСП, 
Анна Добрева - ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова - ПП ГЕРБ, Цвета Станева - ПП ГЕРБ, 
Стоян Пенев - ПП АТАКА и Димитрина Димитрова - ПП ГЕРБ, след което 
Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е
№ 444

1 .На основание чл.20, ал.1,т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4,т.1 и 
т. 2, чл.17 и чл. 19 от Закона за общинския дълг Общински съвет - Нова Загора 
приема поемането на нов дългосрочен общински дълг при следните 
параметри:
-Максимален размер на дълга -10 000 000 / десет милиона/ лева
- Рефинансиране на съществуващ кредит - 3 973 260 лв.
- основен ремонт на улици и тротоари в град Нова Загора - 6 026 740 лв.
- Валута на дълга - български лева
- Вид на дълга : Дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за 
общински заем
- Срок на усвояване - до две години от датата на подписване на договора за 
кредит
- Начин на обезпечаване - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
парични вземания .представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 
Нова Загора , по чл.45, ал.1,т.1 букви от „а" до „ж" от Закона за публичните
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финанси / ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1,т.1, буква „б" 
от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка на Община 
Нова Загора.
- Условия за погасяване:
- окончателно погасяване - до 10 години от датата на подписване на договора 
за кредит
- Максимален лихвен процент: формиран от тримесечния СОФИБОР плюс 
надбавка до 2%
-Други такси - съгласно ценовата политика на финансиращата институция.
- Източници за погасяване на главницата - собствени бюджетни средства

2. Общински съвет - Нова Загора приема предназначението на кредита да 
бъде за:
- Рефинансиране на съществуващ кредит - 3 973 260 лв.
- основен ремонт на улици и тротоари в град Нова Загора - 6 026 740 лв.

№ Наименование на обектите стойност
1. „ШИПКА"/от пазара до ул. „Изворна"/ 319 052

2. „ПОБОРНИЧЕСКА" /от ул. „Сливница" до 321 293
3. „ХАДЖИ ДИМИТЪР" 849 775
4. „ДОБРУДЖАНСКА" 417 954
5. „3 МАРТ" 328 982

6. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 589 789
7. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ"/ кв. в Сл. бряг/ 268 760

8. „ИЗВОРНА" 721 496
9. „14 ЯНУАРИ" 544 726

10.
„СТЕФАН КАРАДЖА" /от ул. „П. Енев" до 
..Шипка"/

159 249

11. „П. Д. ПЕТКОВ" 135 736
12. „ЦАР САМУИЛ" 656 211
13. „СЛАВЯНСКА" 188 536
14. „КЪНЧО ЧАМОВ" /от ул. „Поборническа" до 164 008

15.
„ВЕСЛЕЦ" /от ул. „Васил Левски" до 
„Шипка"/

225 180

16. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 135 993



Общински съвет Нова Загора
ул. „24 май" № 1, obs nz@abv.bg, 0457 6-86-18

3. На основание чл. 17 ал. 3 от Наредба за цялостната организация по 
поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова 
Загора Общински съвет Нова Загора възлага на кмета на общината да 
проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури 
необходимото финансиране

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 7 гласа 
Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:


