
РЕШЕНИЕ № 204 
09.11.2017 год. 

 
Поемане на дългосрочен дълг във връзка със сключване на договор с гарантиран 

резултат за реализация на проект “Внедряване на енергоспестяващи мерки, 
модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 

17 и чл. 17б от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Да се поеме дългосрочен дълг за финансирането на инвестиционен проект в 
полза на местната общност “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и 
ремонт на уличното осветление на град Габрово“, чрез сключване на договор с 
гарантиран резултат, при следните параметри на дълга: 

o Максимален размер на дълга – до 3 000 000 (три милиона) лева; 
o Валута на дълга – български лева; 
o Вид на дълга –дългосрочен дълг за изплащане на инвестицията при 

реализиране на договор с гарантиран резултат; 
o Условия за погасяване - изплащане на инвестицията 

- Срок за изплащане на инвестицията – до 10 години, считано от датата 
на въвеждане в експлоатация на енергоспестяващите мерки и системата 
за управление на уличното осветление.  

- Източници за изплащане на дълга – реализирани икономии от 
годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, 
в резултат на направената инвестиция.  

o Максимален лихвен процент – не се предвижда 
o Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се предвижда; 
o Начин на обезпечение на кредита - Не се предвижда 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, след разработването на условията по 
процедурата за избор на изпълнител на проект “Внедряване на енергоспестяващи 
мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“, да внесе за 
информация в Общински съвет – Габрово основните параметри по процедурата. 

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да предприеме всички необходими 
действия за изпълнение на решението. 
 
Приложение:1. Приложение № 1 - Протокол от публично обсъждане; 

  2. Приложение № 2 - Технико – икономическа обосновка; 
  3. Приложение № 3 – Протокол от заседание на управителния съвет на  
      НДЕФ 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 


