ДОГОВОР

ПРОЕКТ!

за възлагане изпълнението на обществена поръчка
Днес, __.__._____ г., в гр.Монтана, на основание Закона за кредитните институции и
Нормативните актове, регулиращи кредитната дейност, Решение № 1030/11.09.2014г. на
Общински съвет гр. Монтана се сключи:
І. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

Чл. 1. Настоящият договор се сключва между:

Община Монтана, със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул. ”Извора” №1,
ЕИК 000320872, представлявана от Златко Софрониев Живков – Кмет, и Юлия Димитрова
Илиева – Гл. счетоводител на Община Монтана, наричана по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

……………………………………………………… със седалище и адрес на управление
гр. ……………............….., адрес: ………………..............………………………………………….,
ЕИК ……………………, представлявана от ……..................……………………………………. –
……………………………….., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Изпълнителят предоставя на възложителя кредитна линия (овърдрафт) до
размер на 500 000 (петстотин хиляди) лв.

Чл. 3. Кредитът се предоставя на Община Монтана за оборотни средства при
временен недостиг на средства, необходими за разплащания свързани с дейността на
възложителя, съгласно приложено от него искане за отпускане на банков кредит.
ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА

Чл. 4 (1) Кредитът се ползва чрез сметка за бюджетни средства в лева БИН 7304,
IBAN BG...............................................................,разкрита в………………………………………...
................................................................

(2) Кредитът ще се ползва само за определените в чл. 3 от настоящия договор цели, за
попълване на оборотните си средства и при наличието на всички необходими условия за
ефективното и законосъобразно използване на средствата по кредита.
(3) Отпускането / усвояването на кредита се извършва след подписването на договора.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА

Чл. 5 Кредитът се ползва след депозиране на писмено Искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
ползване на суми от Кредита и след учредяване и вписване по установения в
законодателството ред на обезпеченията, предвидени в раздел VІІ на договора.
Чл. 6 Кредитът се ползва при следните условия и срокове:
6.1
6.2

Кредитът се отчита по сметка по чл.4, ал.1 водена на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при .........................................................;

Ползването на суми от Кредита се извършва многократно до 24.12.2015г.
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Чл. 7 Преди или едновременно с ползване на кредита Възложителят заплаща
следните такси и комисионни, определени съгласно предложението на Изпълнителя, които
събира при осъществяване на своята дейност:
1. такса проучване …… % (………….. процента) (еднократно върху разрешения размер
на кредита, за целия срок на ползване)
2. …… % ( …….. процента) комисионна за управление на кредита (еднократно върху
разрешения размер на кредита , за целия срок на ползване).
V. ЛИХВИ И НЕУСТОЙКИ ПО КРЕДИТА

Чл. 8 (1) За ползвания кредит Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна лихва
в размер на ….. % ( ……… процента) твърд лихвен процент за целия период на кредита.

(2) Редовната лихва се начислява и заплаща върху непогасената част от ползвания
кредит ежемесечно, а именно на 25-то число на всеки календарен месец.
(3) Олихвяването се извършва на база 360/360 дни.

(4) Към датата на олихвяването, Възложителят се задължава да осигурява по
разплащателната си сметка № ………………… при ………………………………… средства за
издължаването на начислените лихви.
(5) Лихвата е изискуема от датата на начисляването й.

(6) Страните могат да договарят капитализиране на лихвите при условията и по реда
на Наредба №9 на БНБ (ДВ бр. 2/2003 г.).

(7) При забава на плащанията по главницата и/или по лихвата, Изпълнителят събира
от Възложителя освен договорената лихва по ал.1 и обезщетение за забава в размер ….. %
( ……. процента) върху просрочената главница и наказателна лихва …..% (…… процента)
върху лихвите за просрочие до окончателното изплащане на просрочената сума.
VІ. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

Чл. 9 (1). Кредитът се предоставя с краен срок за издължаване 25.12.2015 год. Когато
падежът е в неприсъствен ден и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не издължи дължимата сума от Кредита в
първия следващ присъствен ден, сумата се отнася в просрочие от датата на договорения
падеж съгласно настоящия договор – неприсъствения ден.

(2) Издължаването на погасителните вноски се извършва със средства от бюджетната
сметка по чл.4, ал.1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Страните безусловно приемат погасяването на кредита да се извършва по
предвидената в чл. 76, ал.2 на ЗЗД поредност – разноски, лихви, главница.
VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА КРЕДИТА

Чл. 10 За обезпечаване на всички вземания на Изпълнителя (главница, лихви,
неустойки, разноски и др.), по настоящия договор, Възложителя предоставя в полза на
банката следните обезпечения: Недвижим имот, гр. Монтана, Шести етаж на стоматологична
поликлиника, находящ се на бул. “Ал. Стамболийски” № 6, Парцел II, кв.157 или залог на
бъдещи собствени приходи.
VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11 Възложителят се задължава:

11.1 До момента на пълно погасяване на всички дължими суми по Кредита и на
всички други свои задължения по този Договор:
2

а) да ползва кредита по реда и условията на този договор и нормативните актове,
съобразно целевото му предназначение;
б) да поддържа стабилно финансовото си състояние;

в) да не закрива сметката по чл.4, ал.1 до погасяване на задълженията по настоящия
Договор.

Чл. 12 Изпълнителят се задължава:

а) да предостави за ползване кредита при договорените условия;

б) да предоставя на Възложителя извлечения от сметките, обслужващи кредита след
всяко движение по нея.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13 Договорът се прекратява:

а) по взаимно съгласие на страните;

б) с връщането на предоставената сума и изплащането на дължимите лихви, такси,
разноски и комисионни на изпълнителя;
в) едностранно от изправната страна след изтичане на 30-дневно предизвестие - при
неизпълнение на договорни задължения от другата страна.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14 (1) Страните ще разрешават възникналите спорове по взаимно съгласие, а
когато това се окаже невъзможно, по реда на действащото законодателство;

(2) Ако някоя клауза от този Договор бъде обявена за недействителна или
неприложима , то това не води до недействителност на целия договор;

(3) По смисъла на настоящия Договор "Кредитна линия" е възобновяем кредит,
при който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да ползва
многократно заемни средства в рамките на определен общ лимит, срокове за ползване и
краен срок за издължаване на Кредита. Текущо намаляване или зануляване на салдото по
заемната сметка преди настъпване на крайния срок за издължаване, не се счита за погасяване
на Кредита, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е депозирал искане за предсрочно погасяване
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е упражнил правото си да обяви Кредита за предсрочно изискуем;

Чл. 15 За
законодателство.

неуредените

случаи

се

прилагат

нормите

на

българското

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните и един за регистъра за обществени поръчки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Община Монтана
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