ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 417
гр. Левски, 29.03.2018г.
относно: Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр.Левски за
изтегляне на банков кредит до 850 хил. лева
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Дава съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр.Левски да
проведе процедура и подпише договор за банков кредит при следните условия:
1. Размер на кредита – кредитен лимит в размер до 850 000 /Осемстотин
и петдесет хиляди/ лева;
2. Валута на кредита – Български лева (BGN);
3. Вид на кредита: Стандартен кредит за оборотни средства;
4. Цел на кредита: за погасяване на остатъчен дълг по Договор за кредит
№ 2683.1116 от 07.11.2016г. и за нужди при временен недостиг на средства,
необходими за разплащания на задължения на „МБАЛ-Левски” ЕООД към
доставчици, НАП, персонал и други задължения, свързани с дейността на
лечебното заведение, в т.ч. и просрочени такива;
5. Лихвен процент – лихвен процент не по-висок от 4% годишно;
6. Такси и комисионни за обработка и управление на кредита – максимум
до 1% годишно;
7. Комисионна ангажимент не повече от 0,5% годишно;
8. Срок на кредита – 120 /Сто и двадесет/ месеца, считано от датата на
подписване на договора за кредит;
9. Погасяване – на 120 месечни вноски;
10. Обезпечение – Особен залог на настоящи и бъдещи вземания на
„МБАЛ-Левски” ЕООД от НЗОК и МЗ по действащи договори и нови такива, в
общ размер не по-малък от размера на предоставения кредит и залог на
сметката, по която постъпват описаните вземания;
11. Солидарен длъжник Община Левски, област Плевен, в качеството си
на принципал на дружеството;
12. Управителят на „МБАЛ-Левски” ЕООД, да предприеме необходимите
действия, като подпише от името на „МБАЛ-Левски” ЕООД договор за кредит,
договор за особен залог, документи по усвояване и погасяване на суми по
кредита, както и всички други документи свързани с кредита, и да представлява
„МБАЛ-Левски” ЕООД при учредяване на обезпеченията по кредита;

13. Възложителя не предвижда заплащане на такси и комисиони за
предсрочно погасяване на кредита или част от него.
ІІ. Кметът на общината да подпише договорът за банков кредит като
солидарен длъжник.
ІІІ. Определя представители на Общинския съвет при провеждане на
процедурата за банков кредит: Антон Димитров Петков и Николай Атанасов
Любенов.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 20 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.

БОРИСЛАВ ЦАНОВ:/п/
Зам.-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”

