ПРОТОКОЛ № 29
Решение № 265
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.10.2017 год.
На основание Заповед № ОА-АК-351/12.10.2017 год. на Областния управител и във
връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА , с 13 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Отменя Решение № 264 от Протокол № 27/28.09.2017 год. на ОбС Струмяни.

Решение № 266
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.10.2017 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13, чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг , с 11 – за ; против – 0 ; възд.се – 2 ОбС :
1.Общински съвет – Струмяни дава съгласие за промяна на обезпечението както
следва:
Максимален размер на дълга – 150 000.00 лв.;
Срок за издължаване на кредита – 1 година от датата на подписване на кредита +
възможност за анексиране с още 1 година, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
Валута на дълга – BGN (лева);
Вид на дълга – дълг поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване – еднократно
Максимален годишен лихвен процент – до 5.5 %;
Максимален размер на таксите и комисионите – до 1 % от размера на кредита;
Обезпечение:
- Особен залог по реда на ЗОЗ на настоящи и бъдещи собствени общински
приходи в размер до 80 % от местните данъци и такси от план 2017г., 2018г. и 2019г.,
постъпващи в общинския бюджет, и на сметката, по която постъпват;
- Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ в размер до 45 %
от изравнителната субсидия, дължима за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г., от
01.01.2018г. до 31.12.2018г. и от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. и на сметката, по която
постъпват;
- Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху
следната
сметка
на
Общината
в
„Интернешънъл
Асет
Банк”
АД:
BG78IABG76483150128400;
- Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси, комисиони ,
подписан от кмета.
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2. Общинският съвет дава съгласие и упълномощава кмета на община Струмяни
да извърши необходимите действия пред банката за извършване на анексирането, за
договаряне на по-добри параметри, и за предприемане на други действия, включително
евентуално удължаване на срока на залога, или подписване на нов запис на заповед за
новия срок.
3. Общинският съвет възлага и делегира права на кмета на Община Струмяни
да представлява община Струмяни пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише
при условия, каквито договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията в
полза на банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи, включително
анексиране на кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.
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