ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 7
от 28.06.2012 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: Поемане на краткосрочен общински дълг от Фонда за органите за местно
самоуправление в България „ ФЛАГ” – ЕАД.

По т.1 от дневният ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол, относно:
Поемане на краткосрочен общински дълг от Фонда за органите за местно
самоуправление в България „ ФЛАГ” – ЕАД.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 3, т.2 от Закона за общинския дълг
и § 43 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и
резултатите от проведеното поименно гласуване /гласували 12 общински съветници, от
които 12 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 117
1. Общински съвет - Бобов дол дава съгласие на Община Бобов дол да
сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински
дълг с цел изпълнение на проект: „Сътрудничество за устойчиво развитие на
културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула”, по Инструмента за
предприсъединителна памощ /ИПП/ България – Сърбия”, договор за безвъзмездна
помощ: РД–02–29–227 / 28.07.2011 г , приоритетна ос1: «Развитие на дребно
мащабна инфраструктура», Ключова област на интервенция 1: „Физическа и
информационна инфраструктура”, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 500 000 лв ( петстотин хиляди лева);
1.2. Валута на дълга – лева.
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
1.4. Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–
02–29–227 / 28.07.2011 г.
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.715 %,
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
1.5. Начин на обезпечение на кредита:
-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;
- Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетната сметка на
Община Бобов дол, по която постъпват средства по проект: „Сътрудничество за
устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула”.
2. Общински съвет Бобов дол възлага и делегира права на Кмета на
Община Бобов дол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на
Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
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