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ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

ОТНОСНО:  Даване на съгласие на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД за ползване на кредит. 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

             

              От 2015 год., на основание Решение №689 от 30.07.2015 г. на Общински съвет, 

МБАЛ – Чирпан ЕООД  ползва кредит – овърдрафт в размер на 50 000 лв. за извършване 

на текущи разплащания до получаване на преводите от НЗОК.  С  цел сключване на нов 

договор е постъпило предложение от Управителя на МБАЛ – Чирпан ЕООД, за 

обезпечаване на кредита с налично имущество от активите на дружеството. 

 

На основание предложение с вх. № 29-04-12 от 13.09.2019 г., изпратено от Д-р 

Неделчо Радев Тотев – Управител на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД, на основание чл.21, ал.1, 

т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.8 от   

Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, предлагам 

Общинският съвет да приеме следното : 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 9, ал.1, т.8 от   Наредбата за реда за учредяване на 

търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

общинските търговски дружества, Общински съвет – Чирпан  реши: 

 

1. Дава съгласие на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД за ползване на кредит – 

овърдрафт в размер на 50 000лв. за срок от 12 месеца, с възможност за продължаване до 

60 месеца от “ Експресбанк” АД, съгласно предоставена оферта от Банката. 

2. Дава съгласие за учредяване на залог на следните дълготрайни активи на 

дружеството: 

- Микротом – криостат със стойност на придобиване 29 249 лв. и балансова 

стойност към 30.06.2019 г. – 20 474  лв. 

- Ехограф с количка със стойност на придобиване 18 384 лв. и балансова 

стойност към 30.06.2019 г. – 7 389  лв. 

- CR система ADC kompal AGFA със стойност на придобиване 26 204 лв. и 

балансова стойност към 30.06.2019 г. – 2 607  лв. 



-  EMG – Neuro-Mikro-2 със стойност на придобиване 15 000 лв. и балансова 

стойност към 30.06.2019 г. – 0  лв. 

- Автоматичен хематологичен анализатор BC-10S/M със стойност на 

придобиване 8 500 лв. и балансова стойност към 30.06.2019 г. – 6 942  лв. 

 

3. Упълномощава Управителя на “МБАЛ- Чирпан” ЕООД – Неделчо Радев 

Тотев да внесе искането за кредит и подпише всички необходими документи по кредит – 

договора, погасителни планове, както и всички съпътстващи документи, молби, 

приложения, както и да представлява “МБАЛ - Чирпан” ЕООД при учредяване на 

особения залог в ЦРОЗ. 

 

 

 

 

 

Вносител:  ……………………………. 

Кичка Петкова 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:  

Анастасия Дончева 

Гл. юрисконсулт 
 

 


