РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 72
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Разрешение за учредяване на особен залог върху вземанията на
”МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД, гр. Пловдив като обезпечение за банков кредит
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 19 от
Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на
собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските
дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 10ХІ – 66 от 17. 03.
2010 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински
съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Възлага на управителя на „МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД, ЕИК 115517517, с адрес
ул. „Никола Вапцаров” № 9 да проведе процедура за избор на изпълнител за финансова
услуга – кредит, при спазване изискванията на ЗОП и Наредба за възлагане на малки
обществени поръчки. Утвърждава параметри на кредита, както следва:
а) размер на кредита – 200 000 (двеста хиляди) лева;
б) лихвен процент и такси за обслужване – до 45-50 хил. лв.;
в) предназначение на кредита – погасяване на просрочени задължения към „Софарма
Трейдинг” ЕООД;
г) срок на издължаване – 24 месеца от датата на договора за кредит.
2. Разрешава на управителя на „МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД, гр. Пловдив да учеди
първи по ред особен залог върху вземанията на дружеството от РЗОК – Пловдив, за
обезпечаване на задълженията по кредита, описан в т. 1 от настоящото решение.
3. Задължава управителя на „МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД доц. Д-р Илия Баташки,
при финализиране на процедурата по т. 1 от настоящото решение, да запознае Кмета на
Община Пловдив с резултатите.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23
от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 19 от Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху
общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 241, взето
с Протокол № 13 от 25. 06. 2009 г. на Общински съвет – Пловдив. Фактическото
основание е необходимостта Общински съвет – Пловдив като орган, упражняващ
правата на собственик, да разреши на управителя на „МБАЛ Св. Пантелеймон” ЕООД,
гр. Пловдив да сключи договор за предоставяне на кредит на дружеството, гарантиран с
особен залог.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 43

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 30
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

