ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИВАЙЛОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е
№182
Взето на извънредно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на
12.12.2016 година, Протокол №13.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1 т. 10 от ЗМСМА, чл. 17. ал. 1 от Закона
за общинския дълг
Р Е Ш И:
Общински съвет Ивайловград :
1.
Разрешава Община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез ползване на
краткосрочен заем от банкова институция за рефинансиране на краткосрочен заем,
отпуснат по Договор за кредит №2587.0716/02.08.2016 г., при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – до 415 000 (четиристотин и петнадесет
хиляди).
1.2. Валута на дълга – BGN.
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг.
1.4. Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на кредита – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за
кредит, но не по-късно от 25.12.2017 г.
1.4.2. Източници на погасяване:
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП по Програма ТГС) БългарияТурция 2007-2013 Трета покана ССI №2007CB16IPO008, съгласно Договор
№ РД02-29-185/ 18.06.2015 г.;
- чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони";
- собствени приходи.
1.4.3. Начин на погасяване – еднократно на крайна падежна дата, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване със
собствени средства и/или със средствата от безвъзмездна финансова помощ съгласно
Договор № РД02-29-185/ 18.06.2015 г., финансиран по Инструмента за
предприсъединителна помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество
(ИПП по Програма ТГС) България-Турция 2007-2013 Трета покана ССI
№2007CB16IPO008 и Договор по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020
г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони".
1.5. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на особен залог върху настоящи и
бъдещи вземания на Община Ивайловград, представляващи всички собствени
приходи, съгласно чл. 45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и залог
върху вземанията по банковите сметки, по които постъпват горецитираните
вземания.
1.6. Разходите по кредита (лихви, такси, комисиони) да не надхвърлят 30 000,00
(тридесет хиляди) лева.

2. Възлага на Кмета на Община Ивайловград да предприеме необходимите действия за
изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата по
кандидатстването и отпускането на кредита по чл.1 и учредяване на обезпеченията към
него, като подпише от името на Община Ивайловград договора за кредит, договорите за
особен залог, документите за усвояване и погасяване на сумите по кредита, както и всички
други документи свързани с кредита, и да представлява Община Ивайловград при
учредяването на обезпеченията по кредита.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60 ал.1 от
Административнопроцесуален кодекс с цел защита на важни обществени интереси и
защита на местната общност.
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