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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

ОТ  ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

                           

                               Съгласно приетия Бюджет за 2020 год. и приетия към него поименен 

списък за капиталови разходи Общинския съвет реши Община Чирпан да закупи  при 

условията на  финансов лизинг компютърен томограф за нуждите на МБАЛ-Чирпан 

ЕООД гр. Чирпан. Тъй като финансовия лизинг се счита за дългосрочен дълг е 

необходимо Общинският съвет да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

                            На основание чл.21, ал.1 т.10, от ЗМСМА, във връзка с  чл. 14 и чл.17 

ал.1, 2 и 3 от Закона за общинския дълг  Община Чирпан да сключи договор за кредит 

при условията на  финансов лизинг за закупуване на компютърен томограф за нуждите 

на МБАЛ-Чирпан ЕООД гр. Чирпан при следните основни параметри : 

 

● Максимален размер на дълга – 360 000 лева с вкл. ДДС 

●Валута на дълга – лева; 

●Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг; 

● Начин на финансиране и погасяване  – крайна лизингова цена 360 000 лева / с вкл. 

ДДС, изчислена и включена фиксирана лихва за целият период на лизинга, доставка, 

монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за ползване/.  Финансов лизинг със срок 

от 36 месеца / три години/, считано от датата на въвеждане в експлоатация на актива.  

Първоначална вноска от 20% / 72 000 лева / , след подписване на договора, остатъчният 

размер от 288 000 лева на 36 равни месечни вноски след въвеждане в експлоатация на 

томографа от собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия,  с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване; 

● начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до 

окончателното погасяване на дълга. 

 
ВНОСИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : 

………………………………     

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ …………………… 
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