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

РЕШЕНИЕ № 108
взето по Протокол № 12/31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за
получаване на кредит с обслужваща банка "Инвестбанк" АД клон Видин, с цел
осигуряване на финансиране на доставка и изпълнение на дейности по проект "Дунав
без отпадъци"
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2; чл. 13 и чл. 17 от
Закона за общинския дълг и чл. 40 от Закона за общинските бюджети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Димово да сключи договор за кредит с „Инвестбанк”АД клон
Видин, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на
проект „Дунав без отпадъци”, съгласно Договор № РД-02-29/249/02.08.2011 г.
2007СВ161ІРО006-2009-1-12, при следните основни параметри:
1. Максимален размер на дълга – 200 000.00 лева (Двеста хиляди лева);
2. Валута на дълга – лева
3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
4. Условия за погасяване:
• Срок на погасяване – до 25.12.2012 г., с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
● Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията, съгласно Договор № РД02-29/249/02.08.2011 г. 2007СВ161ІРО006-2009-1-12.
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други - според изискванията
на обслужващата банка, в общ размер не повече от 14 500.00лв.;
● Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Димово по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29/249/02.08.2011 г. 2007СВ161ІРО006-2009-1-12;
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, т. 1 от
ЗОД и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. З от ЗОБ.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Димово да подготви искането за кредит,
да го подаде в клон на кредитиращата банка - „Инвестбанк”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.
3. Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.
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