
РЕШЕНИЕ  № 240 
11.12.2017 

 
Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище 

по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 29 и чл. 31 от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 
граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински 
съвет - Габрово РЕШИ: 
 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на 
съдружниците на ”Хлебозавод” ООД, гр. Габрово - Диана Гатева, да гласува по 
предварително обявения дневен ред на общото събрание, което ще се проведе на 
15.12.2017 г. в Административната сграда на дружеството, в гр. Габрово, ул. ”Никола 
Войновски” № 146, както следва: 
 

1.1. По т. 1 – Вземане на решение дружеството в качеството си на залогодател 
да подпише всички документи по подадено от „Хлебозавод Габрово“ ООД искане за 
удължаване срока на ползване и намаляване на договорения годишен лихвен 
процент по разрешена кредитна линия на “Габровски хляб” ООД от „Интернешънъл 
Асет Банк“ АД, клон Габрово със следните параметри: 

-  Размер - 1 000 000,00 лева 
-  Цел - Оборотни средства 
- Срок - 24 /двадесет и четири месеца/ месеца до 30.04.2020 г. с възможност 

за удължаване на срока на ползване още 24 месеца до 30.04.2022 г. 
- Начин на погасяване - три равни погасителни вноски по BGN 125 000,00 

/сто двадесет и пет хиляди лева/ през м.12.2019 г.,м.01.2020 г., м.02.2020 г. и две 
вноски по BGN 312 500,00 /триста и дванадесет хиляди и петстотин лева/ през 
м.03.2020 г. и м. 04.2020 г. 

-  Лихвени условия - 6 мec.SOFIBOR+ 4.75%, мин.5% 
-  Годишна такса за обработка и управление на кредита в размер на 0,5 %. 

Други такси и комисионни съгласно Тарифата на банката за юридически лица. 
 
– Въздържал се 

 
1.2. По т. 2 – Вземане на решение учредените от дружеството в полза на 

Банката обезпечения да продължат да обезпечават размера и новия срок на 
кредитната линия. 

 
– Въздържал се 

 
1.3. По т. 3 – Възлага на Управителя на “Хлебозавод” ООД Димитър 

Михайлов Петков да представлява дружеството пред „Интернешънъл Асет Банк“ 
АД, при необходимост да учреди обезпеченията в полза на Банката, да подпише 
договора за заместване в дълг и всички анекси към договора за кредит, включително 
и да подпише всички свързани с тази сделка документи. 

 



– Въздържал се 
 
 2. Задължава представителя на Община Габрово – Диана Гатева, в десетдневен 
срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в 
Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, 
протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във 
връзка със същото. 
 
Приложение: Покана с вх.№ОССД-01-01-327/01.12.2017г. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 
 


