Р Е Ш Е Н И Е № 377
(Протокол № 25/28.07.2017 г.)
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет
РЕШИ:
І. Дава съгласие на управителя на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев,
да подпише договор за банков кредит с „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, като кредитор при
следните условия:
1. Размер на кредита – кредитен лимит в размер на 800 000 лв. (осемстотин хиляди)
лева;
2. Валута на кредита – български лева (BGN);
3. Вид на кредита – стандартен кредит за оборотни средства, в размер на 800 000 лв.
(осемстотин хиляди лева);
4. Цел на кредита – за погасяване на кредит, овърдрафт за оборотни средства по
Договор №1337.1012 от 23.11.2012 г. и за нужди при временен недостиг на средства,
необходими за разплащания на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев към
длъжници, станали изискуеми и други свързани с дейността на лечебното заведение;
5. Срок на кредита – краен срок – 10 години (десет години), считано от датата на
подписване на договора за кредит;
5.1. Погасяване – на равни месечни вноски по главница (които да не надвишават
7 000 лв.) лева;
6. Обезпечение – залог на бъдещи вземания на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ИВАН СКЕНДЕРОВ““ ЕООД гр.Гоце Делчев от РЗОК
гр.Благоевград.
7. Солидарен длъжник – община Гоце Делчев;
8. Лихвен процент – не по-висок от 3,9% годишно;
9. Наказателна лихва при просрочие, в случай на неплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
погасителната вноска по главницата – просрочената сума ще се олихвява с лихва за
просрочие, формирана като сбор от лихвения процент по т.8, завишен с надбавка,
предложена от участниците, която не може да е по-висока от 4% годишно;
10. Такси и комисионни за обработка и управление на кредита – максимум до 1%
годишно, върху усвоената сума и за комисионна, не повече от 0,5% годишно върху
неусвоената част, платима месечно;
11. Еднократна такса за разглеждане на документи – не повече от 0,1% от стойността
на кредита;
12. Възложителя не предвижда заплащане на такси и комисионни за предсрочно
погасяване на кредита или част от него.
ІІ. Възлага на кмета на общината да подпише договора за банков кредит, като
солидарен длъжник.

