ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!
РЕШЕНИЕ № 161
28.12.2009 г.
/Протокол № 16/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинските бюджети, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за ползване на банков кредит за нуждите на Община
Етрополе от ЦКБ АД клон Етрополе, в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева ,
за срок до 30.06.2010 година.
2. За обезпечаване на отпуснатия кредит по т.1, Общинският съвет дава
съгласие да бъдат учредени:
2.1. Особен залог на вземане по бюджетната сметка на Община
Етрополе – BG26CECB97903143120300 в размер на 450000 /четиристотин и
петдесет хиляди лева/ в полза на ЦКБ АД.
2.2. Договорна ипотека в полза на ЦКБ АД, на следния свой собствен
недвижим имот – Акт №809/10.05.2008г. за частна общинска собственост,
находящ се в с.Ямна, Община Етрополе, област Софийска, квартал 27, УПИ ІV
– за училище и общежитие.
Вид и описание на имота:
- Застроен УПИ ІV – за училище и общежитие от 10829/десет хиляди
осемстотин двадесет и девет/ кв.м.
- Основно училище – масивна монолитна сграда на два етажа,
построена 1959 год. Със ЗП-280/двеста и осемдесет/ кв.м.
- Кухня със столова – сглобяема сграда от желязна конструкция и
дървени плоскости на един етаж, построена 1977год. Със застроена площ от
222/двеста двадесет и два/ кв.м.
- Учебни работилници – масивна монолитна сграда на един етаж,
построена 1996г. със застроена площ 50/петдесет/ кв.м.
- Масивна монолитна сграда-тоалетна, построена 1959г. със застроена
площ 25/двадесет и пет/кв.м.
- Масивна монолитна сграда-гараж, построена 1996г. със застроена
площ 23/двадесет и три/кв.м.
- Масивна сграда-навес с три оградни стени, построени 1996г. със
застроена площ 46/четиридесет и шест/кв.м.
- Изграден в груб строеж първи етаж от масивна, монолитна сграда –
общежитие, със застроена площ от 362/ триста шестдесет и два/ кв.м.
3. Упълномощава Кмета на Община Етрополе да подпише договора за
кредит, нотариалния акт за учредяване на ипотека, договора за залог и
всички необходими документи, свързани с кредитната сделка.
4. Възлага на Кмета на Община Етрополе да организира извършването
на процедурите по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение при спазване на ЗОД.
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