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РЕШЕНИЕ №202 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29 ОТ 26.11.2021г. 

 
                                                                            РЕШЕНИЕ № 202 

 Относно: Кандидатстване пред „Интернешънъл Асет Банк“ АД за анексиране на поет 

общински дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл Асет Банк“ АД, договор за кредит 

инвестиционен кредит с подписан Договор  № 4019-002/14.12.2012г., с цел намаляване на месечните 

вноски по главницата и осигуряване на по-благоприятни и изгодни лихвени условия за Община 

Чупрене 

 На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА  и на 

основание чл. 13, във връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг    

   

Общински съвет Чупрене взе следното решение: 

 

1. Общински съвет Чупрене дава съгласие за кандидатстване пред „Интернешънъл Асет 

Банк“ АД за анексиране на поет общински дълг, съгласно сключен с „Интернешънъл 

Асет Банк“ АД, договор за банков кредит с подписан Договор  №4019-002/14.12.2012 г., 

с цел намаляване на месечните вноски и осигуряване на по-благоприятни и изгодни 

условия на лихвените проценти за 2022г. и 2023 година, при лихва в размер на РЛП на 

Банката + надбавка 6% с увеличаване срока на договора с една година, при условия за 

погасяване - съгласно погасителен план, такси и комисионни, съгласно тарифата на 

банката и конкретното договаряне на параметрите по кредита. 

Максимален размер на кредита -  154 000 лева 

Срок на издължаване на кредита – 31.12.2023 г. 

Лихвен процент – 6% 

Такси и комисионни, съгласно тарифата на банката и конкретното договаряне на параметрите 

на кредита 

      Обезпечение: 

- Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински приходи и на сметката по която ще 

постъпят,  IBAN: BG 39 IABG 7496 8400 4022 00 

- Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ за 2022  и 2023 година и на сметката 

по която ще постъпят: IBAN: BG 84 IABG 7496 3100 4019 00 



О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

2 
 

 - Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху следните сметки 

на Общината в „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. Видин: 

- BG 33 IABG 7496 10 00401900; 

- BG 75 IABG 7496 33 00401900; 

- BG 48 IABG 7496 33 00401901; 

- BG 22 IABG 7496 34 00401900; 

- BG 84 IABG 7496 31 00401900; 

- BG 31 IABG 7496 32 00401900; 

- BG 04 IABG 7496 32 00401901; 

2. При анексиране на кредита Общински съвет – Чупрене дава съгласие и 

упълномощава, кмета на Община Чупрене, да: 

- Извърши необходимите действия пред банката, за извършване на анексирането и 

при необходимост да предоставя допълнителни обезпечения, да предприема и други 

действие, включително удължаване на срокове на залози, подписване на запис на заповед за 

промените в параметрите и друго при необходимост.  

 
- Да се намали кредитния дълг с  15% от постъпленията от изравнителната субсидия по чл . 

45,ал. 1 от ЗПФ на Община Чупрене. 

3. Общинският съвет възлага и делегира права на кмета на Община Чупрене да Ловно-

представлява община Чупрене пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия, 

каквито договори с банката анекс към договора за кредит, да учреди обезпеченията в полза на 

банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи, включително и обезпеченията, 

съгласно условията на настоящото решение. 

Мотиви: Договора за банков кредит № 4019-002/14.12.12г. е в размер на 800 000.00 лева със 

срок до 14.12.22г. Към настоящия момент лихвения процент по  договора е 8%. Предвид 

понижаването на лихвените проценти в световен план, е възможно лихвеният процент по договора да 

бъде намален от 8% на 6%. Понижаването на лихвата ще доведе до по-благоприятни и облекчени за 

Община Чупрене условия по отношение на погасяването на дълга. Общински съвет Чупрене дава 

съгласие за анексиране на инвестиционния кредит, съгласно взетото решение и делегира права на 

Кмета на общината за внасяне на предложението до „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Видин и 

подписване на Анекса с отразените промени по инвестиционния кредит по Договор № 4019-

002/14.12.2012г. с „Интернешънъл Асет Банк” АД.   

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 
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Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  
 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” - 11 (единадесет)  гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема с11/единадесет/гласа „ЗА”. 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 

 

 


