
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА               

 
 

РЕШЕНИЕ 
№105 

 
Протокол № 16/10.10.2012г. 

 
 
Относно: Предложение  за поемане на краткосрочен дълг от Община Перущица през 2012 
година. 
 

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица 
 

На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг ( ЗОД), и чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,  
Общинският съвет 
 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Община Перущица  да сключи договор за краткосрочен кредит с цел разплащане  на 

ДДС по проект: „ Изграждане на улично осветление в гр. Перущица ”, финансиран от 

Програмата за развитие на селските райони,  при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 175 409лева  (сто седемдесет и пет хиляди 

четиристотин и девет лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга –  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 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 за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен 

фонд”Земеделие” , по Договор 16/322/00436 от 04.01.2012г. ; 

 Максимален лихвен процент – формиран от действащия едномесечен 

SOFIBOR+ надбавка 5.7%.   

  Такса за управление – 0,2% годишно върху размера на кредита.  



 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг; 

2 .Възлага и делегира права на Кмета на Община  Перущица  да подготви искането за    
кредит, да го подаде в клон на– „Банка ДСК ”ЕАД, да подпише договора за кредит и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1 
 
 
 
 
 
Брой съветници 13 
Брой присъствали 11  
Брой  „ЗА”: 11 / Маргарита Тонкова, Надежда Дардова,  д-р.Атанас Насков,  Салчо Салчев, 
Васко Даскалов, Георги Злачев , Никола Янкулов, Грозданка Сендова, Костадин Витанов, 
Илия Динкин, Иван Муров/ 
Брой „ПРОТИВ”:0 
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0 
 

        
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
         /Иван Муров/  
 
 
 
Вярно с оригинала:........................................ 
              /Борислава Борисова-Дардова/ 


