ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 455
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 48

ОТНОСНО: Рефинансиране на съществуващ дълг по Договор за банков

кредит сключен между община Рудозем и „ИНВЕСТБАНК“ АД чрез
поемане на дългосрочен общински дълг.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
9/09.01.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във
връзка с чл.13, чл.14, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинския дълг и
чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 32, ал. 1 от
Закона за публичните финанси.
След проведено поименно гласуване Общински съвет:
РЕШИ:
1. Да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната
общност, като се сключи договор за кредит с избрана въз основа на
процедура по реда на Закона за обществените поръчки финансова
институция за рефинансиране на съществуващ дълг (чл.4, т.2 от ЗОД) по
Договор за банков кредит сключен между община Рудозем и
„ИНВЕСТБАНК“ АД.
2. Определя параметри на общинския дълг, както следва:
 Максимален размер на дълга – до 1 999 990,00 /един милион
деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева.
 Валута на дълга – BGN /лева/.
 Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем от
финансова институция, избрана въз основа на процедура по реда на
Закона за обществените поръчки.
 Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи вземания на община Рудозем по чл.6, т.1 и т.2 от Закона за
общинския дълг /настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната
сметка на община Рудозем от собствени приходи по чл.45, ал.1,т.1, б.”а”
от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по
чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за публичните финанси/.
 Максимален срок за погасяване: не повече от 24 /двадесет и
четири/ месеца, считано от момента на усвояване на част или целият
размер на кредита.

 Условия за погасяване на дълга:
- Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи
постъпления по бюджетната сметка на община Рудозем от собствени
приходи по чл.45, ал.1,т.1,
б.”а” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна
субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за публичните финанси
Годишен размер на плащанията по дълга /главница, лихви,
такси, комисионни и други плащания/: за всяка отделна година не
повече от 15 на 100 от общата сума на собствените приходи и общата
изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за
изпълнението на бюджета на община Рудозем.
Погасяване на главницата: еднократно на падеж с възможност
за намаляващ размер.
Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от
датата на усвояване на кредита, съобразно усвоеното и се начислява
върху остатъчната стойност на главницата.
Възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части
без такси за предсрочно погасяване.
 Такси, комисионни и други по обслужване на дълга: без такси за
управление, ангажимент, предсрочно погасяване и други такси и
комисиони по кредита и без изискване от кредитиращата институция за
учредяване на ипотека и/или застраховка по кредита.
 Максимален размер на лихвения процент – фиксиран, в размер не
повече от 6,0% годишно.
 Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 6,0 %
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да проведе процедура по реда
на Закона за обществените поръчки за избор на финансова институция
за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга при определените в
т.2 параметри.
4. Възлага и делегира права на Кмета на община Рудозем да извърши
всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т.1.
5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда
на чл.60 от Административно-процесуалния кодекс.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 10
Против: 5
Въздържали се: -Председател на Об.С: …………………
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 456
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 48
ОТНОСНО: Кандидатстване по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014,
ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03, по Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“
за общински обект: „Снежанка” – Сграда 1
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
24/19.01.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с проект „
Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради,
предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ
„Снежанка” – Сграда 1, община Рудозем, на обща стойност не по-голяма
от 500 000 евро, финансиран от финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2009-2014, програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия”, BG04-02-03, по мярка 1:”Мерки за
енергийна ефективност”.
2. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе
необходимите документи за кандидатстване.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:15
Гласували: 14
За:14
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 457
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 48
Кандидатстване по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014,
ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03, по Мярка 2: „Мерки за използване на
възобновяема енергия“ за общински обекти:ОДЗ "Снежанка -сграда 2,
НУ"ВасилАприлов", Административна сграда и Народно читалище
„Родопчанка-2008” с. Рибница
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
23/21.01.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
ОТНОСНО:

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с проект
„Подобряване и модернизиране на средата за обитаване, чрез изграждане
на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията
от възобновяеми източници в ОДЗ „Снежанка” – Сграда 2/сграда на бивша
Детска ясла/, сграда на бившето НУ „Васил Априлов”, Административна
сграда и сграда на Народно читалище „Родопчанка-2008” с. Рибница,
община Рудозем, на обща стойност не по-голяма от 500 000 евро,
финансиран от финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014, програма BG04 «Енергийна ефективност и
възобновяема енергия «,BG04-02-03 по мярка 2: «Мерки за използаване на
възобновяема енергия»
2. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе
необходимите документи за кандидатстване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:15
Гласували: 15
За:14
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

