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            По т. 16 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 2 броя 

лизингови автомобили – 1 за нуждите на Общинската администрация и 1 за 

обслужване на социалните дейности” 

предвид следните мотиви:  необходимост от обновяване автопарка на 

Общината, тъй като леките автомобили, които се използват  са стари и по тази 

причина в поддръжката им се влагат все повече средства    и 
на основание: Ч 21 ал. т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

       І. Община Садово да сключи договор за кредит: 

 1. Максимален размер на дълга – 66 000(шестдесет и шест хиляди) лв. 

 2. Валута на дълга – лева. 

 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за лизинг. 

 4. Условия за погасяване: 

      - Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на  

                         подписване на договора за кредит; 

                      - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни   

                         средства. 

  5. Максимален лихвен процент – до 5 % годишен лихвен процент. 

  6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно     

      условията на договора за лизинг. 



7. Начин на обезпечение на кредита – съгласно условията на договора 

за лизинг. 

       ІІ. Община Садово да сключи договор за кредит: 

 1. Максимален размер на дълга – 25 000(двадесет и пет хиляди) лв. 

 2. Валута на дълга – лева. 

 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за лизинг. 

 4. Условия за погасяване: 

      - Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на  

                         подписване на договора за кредит; 

                      - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни   

                         средства. 

  5. Максимален лихвен процент – до 5 % годишен лихвен процент. 

  6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно     

      условията на договора за лизинг. 

7. Начин на обезпечение на кредита – съгласно условията на договора 

за лизинг. 

        ІІІ. Възлага и делегира права на кмета на Община Садово да подготви 

исканията за кредит, да подпише договорите за кредит и договорите за залог, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на решението по т. 1 и 2. 

 

             По т. 16 се извърши поименно гласуване. 
 

 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   17 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”        -  14         
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  3                
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