ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение
№ 11/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 199
гр. Левски, 25.08.2016г.
относно: Даване съгласие за сключване на договор за кредит на
„МБАЛ Левски” ЕООД
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2 от
Наредбата за управление на търговски дружества с общинско
имущество и общински предприятия и чл.147, ал.2 от Търговския
закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие МБАЛ Левски ЕООД да сключи договор за
кредит със следните параметри:
1.1. Максимална сума на кредита - до 250 000 /двеста и
петдесет хиляди/ лева;
1.2. Максимален срок - до 60 месеца;
1.3.Цел на кредита - погасяване на съществуващо задължение
по договор за кредит №1984.0415/09.04.2015г. и за оборотни
средства, в т.ч. и за просрочени плащания към доставчици,
независимо от датата на възникване на задължението;
1.4. Обезпечение:
1.4.1. Залог на собствени приходи на МБАЛ Левски ЕООД, в
т.ч. и залог на вземане по сметките, по които постъпват собствените
приходи на МБАЛ Левски ЕООД;
1.4.2. Ипотека върху недвижим имот, собственост на
МБАЛ Левски ЕООД;
1.5. Разходите по обслужване на кредита да не надхвърлят
30 000 лева за целия срок на договора.

2. Дава съгласие МБАЛ Левски ЕООД да предостави за
обезпечение по договора за кредит по т.1 от настоящото решение
свой собствен недвижим имот, а именно Първи етаж, блок А с
номер на имота 43236.401.21.5.1, Втори етаж, блок А с номер на
имота 43236.401.21.5.2, Първи етаж, блок Б с номер на имота
43236.401.21.5.8, Втори етаж, блок Б с номер на имота
43236.401.21.5.9.
3. Дава съгласие управителят на МБАЛ Левски ЕООД,
гр. Левски, като обезпечение по договора за кредит по т.1 от
настоящото решение, да учреди залог върху всички настоящи и
бъдещи вземания на МБАЛ Левски ЕООД, гр. Левски от НЗОК/РЗОК.
4. Задължава управителя на МБАЛ Левски ЕООД, гр. Левски с
част от получения банков кредит по това решение, да погаси
съществуващо задължение към Търговска Банка Д АД по договор
за кредит №1984.0415/09.04.2015г.
5. Упълномощава д-р Д. Маринов в качеството си на управител
на МБАЛ Левски ЕООД да сключи договор за банков кредит при
параметри и условия съгл. т.1 от настоящото решение.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 21 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

