ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№914
Взето с Протокол №47 от извънредно заседание на Общински съвет гр.
Септември, проведено на 07.02.2018 г.

Относно: Поемане на дълг под формата на паричен заем от община
Септември, направено по реда на Закона за общинския дълг
Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение
от инж.Явор Митев-За кмет на община Септември и след станалите
разисквания на основание чл. 3, т.2, чл.4, т.8 от Закона за общинския дълг и
чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Община Септември да сключи договор за кредит с ЮроБанк България АД
по силата, на който да поеме дългосрочен дълг за изплащане на
просрочени задължения към доставчици при следните условия:
 Максимален размер на дълга- 1 500 000 лв./един милион и петстотин
хиляди лева/;
 Валута на дълга- лева;
 Вид на дълга-дългосрочен кредит чрез заем от финансова институция;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване- до 54 /петдесет и четири/ месеца, включително
гратисен период 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 на погасяване- собствени средства от бюджета на община
Септември;
 Лихвен процент-сбор от 3М SOFIBOR(база) +максимална надбавка 3,95
%. В случай, че стойността на базата е по-ниска от 0 нула/, Банката ще
прилага стойност на база 0;
 Лихвен процент при просрочие: сбор от 3М SOFIBOR(база) +максимална
надбавка 8,95 %. В случай, че стойността на базата е по-ниска от 0
/нула/, Банката ще прилага стойност на база 0.
 Такса за управление- 0,3 %;
 Наказателни лихви, неустойки и разноски- съгласно целевата
политика на банката;



Начин на обезпечаване на кредита:
- Общинска гаранция, издадена от община Септември в размер на
200 000 лв.;
- Първи по ред особен залог на годишна изравнителна субсидия;
- Първи по ред ипотека на имоти, собственост на община Септември с
пазарна стойност към датата на договора за кредит минимум 100 % от
договорения размер на кредита, включително, но не само ипотека
върху следните неизчерпателно описани имоти:
-

Триетажна масивна сграда с РЗП 1435 кв.м, находяща се в УПИ VІІ,
кв.36 с площ 10 765 кв.м, гр.Септември, обл.Пазарджик;
- Производствени сгради, находящи се в УПИ-І ДИП”ПОБЕДА”, кв.138 с
площ 42 810 кв.м, гр.Септември, обл.Пазарджик;
- Двуетажна масивна сграда с РЗП 262 кв.м, едноетажна масивна
сграда със застроена площ от 63 кв.м, находяща се в УПИ-ХVІ, кв.2 с
площ 1 340 кв.м, с.Славовица, община Септември;
2. Ипотеката следва да се учреди в срок 6/шест/ месеца от подписването на
договора за кредит. Имотите да се застраховат в полза на банковата
институция.
3. Възлага и делегира права на За Кмета на община Септември да подпише
договор за кредит с ЮроБанк България АД, както и да извърши всички
останали правни и фактически действия по изпълнение на т.1
4. Общински съвет гр.Септември дава съгласие за допускане на
предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60,
ал.1 от АПК с цел избягване натрупване на допълнителни лихви за
забава върху просрочените задължения.
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КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември
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