
Препис-извлечение от протокол № 4 
от 30.01.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.3 
от дневния ред: „Поемане на дългосрочен 
 общински дълг за закупуване на 
 автомобил за общинска администрация 
при условията на финансов лизинг.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 46 
 На основание чл.21, ал.1 т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, 
т. 7, чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг,  Общински съвет 
Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 
 

I. Дава съгласие община Стражица да поеме дългосрочен общински 
дълг при следните условия: 

1. Доставката да бъде осъществена при условията на финансов лизинг. 
1.1. Обект на дълга – закупуване на един брой лек автомобил за 

общинска администрация. 
1.2. Максимален размер на дълга – до 67 000 /шестдесет и седем 

хиляди/ лв., с включен ДДС; 
1.3. Валута на дълга – лева; 
1.4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на 

финансов лизинг. 
1.5. Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства; 
1.6. Авансова вноска – не повече от 25% от цената на актива плюс 

еднократни съпътстващи разходи /такса лизинг, такси за регистрация на 
автомобила, застраховки и др./ - суми, неформиращи дълг; 

1.7. Условия за погасяване 
 - остатъчен размер на главница и лихва - до 67 000 /шестдесет и 

седем хиляди/ лв., с включен ДДС; 
- на месечни вноски, съгласно погасителен план; 
- без такса за предсрочно погасяване; 

1.8 Срок за погасяване – финансов лизинг със срок от 48 месеца, 
считано от датата на подписване на договора; 



1.9. Максимален лихвен процент – 4,5% 
1.10. Начин на обезпечаване на кредита - придобитият актив е 

собственост на Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга. 
 

II.  Възлага на Кмета на Община Стражица да проведе процедура за 
избор на изпълнител, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 

 

 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 


