Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 52 от 7 декември 2018 г. от
редовно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 52/07.12.2018 г.
от извънредно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица
РЕШЕНИЕ

№ 870

По т.1 от дневния ред - Поемане на дългосрочен общински дълг чрез договор с
финансова институцуя за закупуване на техника за поддържане на места за обществено
ползване.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3, т.2, чл.4, т.1, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
І. Дава съгласие Община Горна Оряховица да поеме дългосрочен дълг за
закупуване на техника чрез банков заем при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга: до 850 000 лева.
2. Валута на дълга: в лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем;
4. Срок на дълга: 60 месеца, считано от датата на подписване на договора с
възможност за предсрочно погасяване.
5. Обезпечение – залог на закупеното оборудване и/или особен залог върху
собствени приходи на Община Горна Оряховица.
6. Краен срок за усвояване: 30.08.2019 г.
7. Условия за погасяване на главницата: 60 месеца, считано от датата на
подписване на договора с възможност за предсрочно погасяване, съгласно приложен
примерен погасителен план;
8. Максимален годишен лихвен процент: не повече от 4 %, формиран от базов
лихвен процент и постоянна надбавка;
9. Такси и комисионни, предложени от кредитната институция с най-изгодна
финансова тежест, но не повече от 0,75 % на годишна база.
10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и комисионни:
- без други такси и неустойки за предсрочно погасяване;
- в случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената
сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения
процент по т.8, завишен с предложената от участниците надбавка но не по-вече от 5 %.
11. Общината не поема ангажимент за прехвърляне на обслужването на
основните си банкови сметки в избраната финансова институция.
ІІ. Разликата до размера на инвестиционния проект да се обезпечи с приходи от
приватизация или със собствени средства.
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да проведе открита, прозрачна и
недискриминационна процедура за избор на кредитна институция за поемане на
дългосрочен дълг при следните условия и ред:
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1. Кметът на Община Горна Оряховица изготвя обявление за избор на финансова
институция, в което определя необходимите документи. Обявлението се публикува на
интернет страницата на Община Горна Оряховица и се изпращат писмени покани до
минимум пет финансови институции.
2. Срокът за подаване на оферти следва да е не по-кратък от 10 дни, считано от
датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на общината.
3. Разяснения: кандидатът може писмено да поиска разяснения по обявлението
за избор на финансова институция, като Кметът на Общината е длъжен да даде
разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането.
4. Кметът на общината назначава пет членна комисия за разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти.
5. В състава на комисията се включват задължително заместник кмет,
правоспособен юрист и финансист.
6. Не може да бъде член на комисията лице, което:
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
7. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите,
чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ
документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия,
комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация.
Комисията разглежда допуснатите до участие оферти. Основен критерий за класиране
на участниците да бъде годишният процент на разходите, предложен от финансовата
институция, формиран от лихвен процент, такси и комисионни. При близки параметри
на подадените оферти предимство ще имат финансови институции, предложили гъвкав
погасителен план.
За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол,
който се утвърждава от Кмета на общината. Кандидатите имат право да се запознаят с
протокола от работата на комисията. Решенията на комисията се вземат с мнозинство
повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е
съгласен с взетото решение, кой подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
8. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта
отговаря на предварително обявените условия, то с него се сключва договор за заем.
9. Кметът на общината прекратява процедурата, когато:
- няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на
изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл.17 от Закона
за общинския дълг;
- когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата;
- при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата
по причини, които не са били предвидени.
11. Кметът на общината отправя покана за сключване на договор до кандидата,
класиран на първо място от комисията, с която го уведомява за датата часът и мястото
за подписване на договор.
ІV. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата за избор на
финансова институция, която да осигури необходимото финансиране, да подпише
договора за заем и договорите за особен залог, както и да извърши всички необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението.
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РЕШЕНИЕ

№ 871

По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за поемане на временен безлихвен
заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното
приключване на 2018 г., на проектите по ОП „Региони в растеж“ поради възникнал
временен касов разрив по бюджета на Община Горна Оряховица.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3, т.5 от Закона за общинския
дълг и
Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
І. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност и
валута на дълга: 950 000 лв.;
2. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг: безлихвен заем
от Централния бюджет на Република България, отпуснат по реда на Закона за
публичните финанси;
3. Начин на обезпечаване: финансови средства от местни приходи и обща
изравнителна субсидия;
4. Условията за погасяване: в срока по чл.103, ал.1 от Закона за публичните
финанси;
ІІ. Делегира права на Кмета на Община Горна Оряховица да отправи искане за
отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т.І.
ІІІ. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
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По т.3 от дневния ред - Ново обсъждане на Решение №868 по протокол №51 от
22.11.2018 г. на Общински съвет Горна Оряховица
На основание чл.45, ал.9, предл.1-во от ЗМСМА във връзка със Заповед №ОА047778/05.12.2018 г. на Областен Управител Велико Търново, Общински съвет Горна
Оряховица,
Р е ш и:
Общински съвет Горна Оряховица отменя Решение №868 по протокол №51 от
22.11.2018 г. на Общински съвет Горна Оряховица.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ/

