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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 


Д О К Л АД Н А  З А П И С К А

от Йордан Йорданов 
 Кмет на Община град Добрич

ОТНОСНО: Предложение за поемане на краткосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно изискванията на чл. 13 от Закона за общинския дълг, внасям предложение за поемане на краткосрочен дълг с цел финансиране на  реализацията на инвестиционен  проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване  на ЖБ „Добрич“ в размер до 600 000 лева, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.
Предвид високия обществен интерес към проекта, възложихме на двама независими оценители изготвянето на оценки на необходимите средства за завършване на строителството на блока. Представените резултати са:
	3 236 810 лв. без ДДС (3 884 172 лв. с ДДС) 

3 616 980 лв. без ДДС (4 340 376 лв. с ДДС).
Предлагаме, при възлагане на строително-монтажни работи за довършване на ЖБ „Добрич“, на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер на 600 000 лв., осигурени от предложения краткосрочен кредит. За останалата част от задълженията към фирмата изпълнител да бъде предложена собственост на общината – индивидуализирани обекти в строящият се блок. Общинското имущество, което следва да се предложи на изпълнителя и неговата актуална пазарна стойност, ще бъдат обект на отделно решение на Общинския съвет.  
Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства, със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит.  
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните 
ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ: 

    На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и глави ІV и  V от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич:

	1. Община град Добрич да сключи договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел финансиране на  реализацията на инвестиционен  проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване  на ЖБ „Добрич“, при следните основни параметри:

	Максимален размер на дълга –  до 600 000 лева (шестстотин хиляди лева);
	Валута на дълга – лева; 
	Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
	Условия за погасяване:

	Срок на погасяване – до дванадесет месеца от датата на сключване    на договора за кредит, изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
	Източници за погасяване на главницата и лихвите – от собствени бюджетни средства

	Максимален лихвен процент – основен лихвен процент плюс максимална надбавка от 2,5 %,;
	Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без такси и комисионни по кредита;
	Начин на обезпечение на кредита:

	Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.


	Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич:

2.1.   Да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки;
2.2.  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.
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