
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 149

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ   ,  проведено на  02.04.2009г .

Относно: Разрешение на Управителя на СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД
гр.Сопот да изтегли банков заем от ТБ”МКБ Юнионбанк” АД НЦ
ФЦ – Карлово, средствата от който да бъдат използвани за
осъществяване на преустройство реконструкция и модернизация
на котелна централа, нафтово стопанство, отоплителна
инсталация и  инсталация за топла вода в лечебното заведение

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с
вх.№16/24.02.09г.от Любомир Джапаров – общински съветник и  след
станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.10 от ЗМСМА, чл.30 ал.1 т.11 и т.17 от
Наредбата за реда и условията за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на
Община Сопот в търговските  дружества и писмо с  вх.№102/30.03.2009г.
на Управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр.Сопот д-р Иван Дончев
Общински съвет Сопот :
І. Дава разрешение на Управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД гр.Сопот да
изтегли банков заем от ТБ”МКБ Юнионбанк” АД НЦ ФЦ – Карлово,
средствата от който да бъдат използвани за осъществяване на преустройство
реконструкция и модернизация на котелна централа, нафтово стопанство,
отоплителна инсталация и  инсталация за топла вода в лечебното заведение
при следните параметри:

1. размер на кредита – 100 000,00лв.
2. срок на кредита – 10 години
3. гратисен период –  до  36 месеца
4. лихвен процент – 8% - фиксиран за целия срок на кредита
5. други такси и комисионни по кредита – съгласно офертата на ТБ”МКБ

Юнионбанк” АД НЦ ФЦ – Карлово
6. обезпечение
- първа по ред договорна ипотека на блок “А” на СБДПЛ “Иван

Раев”ЕООД гр.Сопот



- залог на вземане на постъпленията от РЗОК

ІІ. След одобряване на кредита Управителя на СБДПЛ “Иван Раев”ЕООД
гр.Сопот да проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проекта за
преустройство, реконструкция и модернизация на котелна централа, нафтово
стопанство, отоплителна инсталация и  инсталация за топла вода на стойност
до 100 000,00лв. без ДДС

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -14
“Против” – 2
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /Л.Джапаров/

Зам.председател на Об.С……………………….
             /М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


