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Приложение №1

ДОГОВОР
ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Днес, ............................. 2021 г. в град София между Столична община, ЕИК 000696327,
представлявана от Йорданка
Фандъкова - Кмет на Столична община от една
страна и от друга „Метрострой” ЕАД - в ликвидация, с ЕИК: 000638469, със седалище
и адрес на управление: град София, ул. „Обелско шосе” № 11, представлявано от
Виктор
Гусев - ликвидатор, наричано за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", и
на основание Решение № __ по Протокол № . . . от 2021 г. на Столичен общински съвет
(СОС), се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА предоставя в заем на „Метрострой” ЕАД - в ликвидация,
парични средства в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, които се превеждат по сметката
на дружеството, посочена с изрично удостоверение от съответната банка, при условието и
в срока по чл. 2. Средствата да бъдат разходвани за покриване на неотложните задължения
свързани с процедурата по ликвидация на дружеството.
Чл. 2. (1) СТОЛИЧНА ОБЩИНА превежда сумата по чл. 1 от настоящия договор в 7
/седем/ дневен срок, след отправено от страна на ликвидатора на ДРУЖЕСТВОТО
предварително писмено искане.
(2) Настоящият договор се счита за сключен от датата на регистрационния индекс в
деловодната система на Столична община.
Чл. 3. Предоставеният заем по чл. 1 се отпуска при годишна лихва в размер на 1,1 %
(едно цяло и една десета процента).
Чл. 4. (1) „Метрострой” ЕАД - в ликвидация, се задължава да върне посочената в чл. 1
сума и да заплати договорената в чл. 3 лихва, при условията и в сроковете определени в
Решение № . . . . , по Протокол № .... о т ...................... 2021 г. на Столичен общински съвет
(СОС), както следва:
1. главница и лихва, платими до 31.12.2022 г., еднократно.
(2) Сумата по ал.1 се превежда по сметка на Столична община: BG 11 SOMB 9130 31
33008300 BIC на „Общинска банка” АД SOMBBGSF.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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Чл. 5. СТОЛИЧНА ОБЩИНА се задължава да предаде на ДРУЖЕСТВОТО заемната сума,
при условията и сроковете на настоящия договор.
Чл. 6. СТОЛИЧНА ОБЩИНА има правото да получи дадената в заем сума и договорената
лихва, при условията и в сроковете на този договор.
Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО дължи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА заплащане на лихва в размера
определен в чл. 3 от договора.
Чл. 8. (1) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да използва заема, в размер на 10 000 лева само и
единствено за погасяване на неотложните задължения свързани с процедурата по
ликвидация на дружеството.
(2) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да върне заема по реда и при условията на този договор,
ведно с дължимата лихва в срока, определен в чл. 4.
Чл. 9. Когато ДРУЖЕСТВОТО установи наличието на условие, събитие или
обстоятелство, което би попречило на изпълнението на задълженията му по настоящия
договор, то следва незабавно писмено да уведоми Столична община.
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 10. В случай, че ДРУЖЕСТВОТО не може да погаси отпуснатата от СТОЛИЧНА
ОБЩИНА заемна сума и/или дължимите месечни лихви, в определения от настоящия
договор срок, Общината ще удовлетворява вземанията си по реда на чл. 13 от настоящия
договор и действащата нормативна уредба.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с връщането на заемната сума и изплащане на дължимата лихва на СТОЛИЧНА
ОБЩИНА;
3. едностранно от СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. Всички предизвестия, запитвания, искания или друга кореспонденция от или към
съответните страни по настоящия договор се правят в писмен вид до страната, до която се
изисква да се изпратят по силата на договора, както следва:
До Столична община - дирекция „Финанси”
гр. София 1000
ул. "Московска" № 33
На вниманието на Кмета на Столична община
До „Метрострой” ЕАД - в ликвидация,
Адрес за кореспонденция:
град София,
ул. „Удово” № 2
На вниманието на Виктор

Гусев.
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ЧлЛЗ. Страните по този договор ще търсят разрешаване на всички спорове по пътя на
преговорите.
Чл.14. Промени в този договор могат да се правят по взаимно съгласие в писмена форма,
чрез сключването на анекс към него.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за
Столична община и един за „Метрострой” ЕАД - в ликвидация.

За Столична общ ина:

За „Метрострой” ЕАД - в ликвидация;

Йорданка Фандъкова Кмет на Столична Община

Ликвидатор

Гл. счетоводител

