ОБЩИНСКИ

ПРЕПИС!
С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 149
взето с Протокол № 18 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година

По т.10 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 1 лек
автомобил за нуждите на Общинската администрация“
предвид следните мотиви: необходимост от закупуване на автомобил, който ще
се използва както за Общинска администрация, така и от всички бюджетни
дейности на Общината при необходимост. Закупуването на автомобила на лизинг
няма да натовари бюджета на Общината за текущата година, а ще се разпредели
разхода за следващите пет години и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
I. Община Садово да сключи договор за кредит:
1. Максимален размер на дълга – 60 000 лв.(шестдесет хиляди лева);
2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за лизинг;
4. Начин на обезпечаване – обезпечението да бъде закупеният лек
автомобил – съгласно договора за лизинг;
5. Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 60 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит;
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства;
6. Максимален лихвен процент – до 5 % годишен лихвен процент;
7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
условията на договора за лизинг.
II. Възлага и делегира права на кмета на Община Садово за избере кредитна
институция, като проведе необходимата обществена поръчка за закупуването на

лек автомобил по ЗОП, със задължително условие за покупка на лизинг. След
избора на изпълнител да подготви искането за кредит, да подпише договорите за
кредит и договора за залог(при необходимост), както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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/Д. ДИНКОВА/
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