ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ДИМОВО
Тел. 09341/2260; тел/ факс 094/601272; e-mail – obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

Р Е Ш Е Н И Е № 188
взето по Протокол № 25/23.05.2013 г.
ОТНОСНО: Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за
получаване на кредит от обслужваща банка „Инвест банк” АД клон Видин, за
изплащане на възнаграждения и осигуровки на работещи по ОПРЧР, Схема
„Развитие”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2; чл. 5, ал. 1, т.
1; чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Димово да сключи договор за кредит с „Инвест банк”АД
клон Видин, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг за разплащане на
задължения по програми, финансирани със средства на ЕС, по договори:
- № ESF-1103-05-01D0087 „Поддръжка на пътища”;
- № ESF-1103-05-01D0088 „Спасители при бедствия, аварии и катастрофи”;
- № ESF-1111-05-01-0007 „Озеленители”;
- № BG 051-PO-001-5.2.0.9 „Алтернатива – Подкрепа за достоен живот”;
- № ESF-1106-05-01-0004 „Ново начало” и
- № ESF-1106-05-01-0002 „Ново начало”, при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – 100 000,00 (Сто хиляди лева);
Валута на дълга – български лева;
Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на община Димово по Договорите за
безвъзмездна финансова помощ
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, т. 1 от
Закона за общинския дълг и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по
чл. 6, т. 2 от същият нормативен акт.
Условия за погасяване:
• Срок на погасяване - до 6 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 Договори за безвъзмездна финансова помощ.
Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други - според изискванията на
обслужващата банка, в общ размер не повече от 14 500,00 лв.
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Димово да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на кредитиращата банка - „Инвест банк”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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