ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОБСТВЕНИЯ
ПРИНОС НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ГАБРОВО –
ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА”
Община Габрово изпълнява проект по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 –
2020 - „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” по
силата на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0001-C01 от
15.09.2016 г. Продължителността на проекта е 30 месеца.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот в град Габрово и
подобряване на екологичната среда посредством прилагане на интегрирани мерки за
благоустрояване на физическата среда. Проектът подкрепя реализацията на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Габрово, насочен към
устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически,
природни и социални проблеми, което е и цел на настоящата процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Специфични цели на проекта:
1. Въздействие върху ключови обекти от градската среда, което надгражда по
естествен път предходни инвестиции, като част от последователна политика за
възстановяване и развитие;
2. Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и
инвеститори посредством създаване и надграждане на качествено нов градски облик;
3. Екологично възстановяване посредством изграждане и ревитализация на
зелени системи;
4. Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на
средата;
5. Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена
и ландшафтна естетика, в унисон с архитектурната уникалност на града.
Проектът обхваща следните три обекта:
1. Обект „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални
пространства, гр. Габрово“
 Подобект 1: Ул. „Христо Смирненски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул.
„Генерал Николов“, ул. „Антим I“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Братя Миладинови“, ул.
„Тотю Бенев“, площад „Белорусия“, зелена площ и паркинг в квартал 86 (пред ДКЦ2),
съществуващо кръгово кръстовище на улиците „Александър Стамболийски“,
„Генерал Николов“, „Антим I“ - рехабилитация на улична мрежа; подмяна на
тротоарни настилки; нова пешеходна алея и кът за отдих пред сградата на ДКЦ II;
паркинги и джобове с възможност за крайулично паркиране; озеленяване; улични
уширения за съдовете за смет; достъпни маршрути за хора с увреждания;
 Подобект 2: Възстановяване на парк Колелото (квартал 96), реконструкция на
крайречната
улица
„Аврам
Гачев“,
благоустрояване
на
южните
вътрешноквартални пространства от квартал 90 - ново разпределение на
алейната мрежа; функционални зони – централна част със „сух“ фонтан, детска
площадка, поляна за игри и пикник, дървена пергола, фитнес на открито и сцена;

озеленяване, зацветяване и геопластика; екстериорно обзавеждане; улични уширения
за съдовете за смет;
 Подобект 2А: Подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и
цветна композиция в централния кръг на „Колелото“нови настилки за
пешеходните тротоари в рамките на площад „Белорусия“ (Колелото); за вътрешния
кръг на Колелото - геопластика от зелени и цветни кръгове около композиция от
метални елементи;
 Подобект 3: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в
квартали 88, 89 и северната част на 90 - нова напречна къса улица; рехабилитация на
съществуващи улици; изграждане на паркинги; обособяване на кътове за отдих; нова
детска площадка за деца до 12-годишна възраст; екстериорно обзавеждане и
озеленяване; достъпни маршрути за хора с увреждания; обособяване на места за
съдове за смет.
2. Обект „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция
кръстовище „Шиваров мост“
 Подобект 1: „Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично
осветление, парапети на моста по продължението на участъците от главната
улична мрежа в обхвата на проекта“ - подмяна на съществуващите тротоарни
настилки; отделяне на пътното платно със зелени ивици; джоб за автобусна спирка в
посока „център“; монтаж на ново улично осветление; изграждане на нови дъждовни
клонове; озеленяване;
 Подобект 2: „Кръгово кръстовище“ - изграждане на кръгово кръстовище (кръг с
радиус 17,50 м) и оформяне на 4 бр. разделителни острова; изграждане на 2 подпорни
стени и изгледна площадка; почистване на скулптурни композиции; затревяване и
засаждане; ново улично осветление и нови дъждовни клонове;
 Подобект 3: „Вътрешноквартални пространства на кв.186“ - обособяване на 2
подхода за достъп до междублоковите пространства от бул. „Априлов“ и 2 паркинга;
изграждане на 2 подпорни стени и рехабилитация на пешеходна пасарелка;
рехабилитация на тротоари и зелени площи; изграждане на 5 къта за отдих; ново
улично осветление и нови дъждовни клонове; затревяване и засаждане на зелените
зони.
3. Обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“
Проектът предвижда:
- Извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“
през съществуващ тунел по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзка с ул.
„Орловска“;
- Оформяне на паркинги по улиците „Мадара“ и „Д. Костова“ и около вход тунел
по ул. „Марин Дринов“;
- Увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“,
ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“;
- Изграждане на нови улични оттоци и дъждовни клонове – отвеждане на
повърхностните води, изграждане на нов водосток;
- Ремонт на съществуващ тунел; Изграждане на стълби за пешеходна връзка
между улиците „Марин Дринов и „Калоян“, изграждане на подпорни стени;
- Ново улично осветление и осветление в тунела;
- Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Стойността на сключените договори за изпълнение на строително-монтажни
работи възлиза на 10 782 523,16 лв.
Строително-монтажните работи и в трите обекта започнаха през м. август и м.
септември 2016 г.
Общата стойност на проекта е 11 162 347,68 лв., от които:
 6 563 608,20 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 1 158 283,80 лв. – национално съфинансиране
 3 440 455,68 лв. – собствен принос на Община Габрово
С безвъзмездна финансова помощ се финансират само разходи за строително –
монтажни дейности. Собствения принос на Община Габрово включва 10,81 %
съфинансиране на строително – монтажни дейности, недопустими разходи, ДДС на
СМР, разходи за авторски и строителен надзор, разходи за публичност, разходи за
одит, разходи за екип по проекта.
С Решение № 8/26.01.2017 г. за приемане бюджета на Община Габрово за 2017 година
Общински съвет Габрово е определил максималния размер на нов дълг, който община
Габрово може да поеме през 2017 година (Приложение № 7 към Решение №
8/26.01.2017 г.), възлизащ на 3 280 000 лв. След анализ на изпълнението на проекта,
стойността на необходимия кредитен ресурс за осигуряване на съфинансирането по
проекта възлиза на 3 380 000 лв., като за целта ще се внесе предложение до Общински
съвет Габрово за определяне на нов максимален размер на дълга, които общината
може да поеме през 2017 г. Въз основа на това и с цел осигуряване на необходимия за
съфинансиране изпълнението на проектните дейности ресурс, предлагаме Община
Габрово да кандидатства за дългосрочен инвестиционен кредит пред Фонд за
органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД при следните
параметри на кредита:
o Максимален размер на дълга – 3 380 000 лв.(три милиона триста и осемдесет
хиляди лева);
o Валута на дълга – български лева;
o Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за общински
заем;
o Условия за погасяване
Срок за погасяване – до 120 месеца, считано от датата на сключване на
договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
o Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4,083 %;
o Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
o Начин на обезпечение на кредита
- Учредяване

на

залог

върху

настоящи и

бъдещи

парични

вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Габрово, по чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Габрово по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните

финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

