
РЕШЕНИЕ № 25 
19.12.2019 год. 

 
Поемане на дългосрочен общински дълг, под формата на финансов инструмент с цел 
осигуряване на част от средствата за реализацията на проект “ЕМО “Етър” - музей за 

креативен културен туризъм“ и проект “РИМ – Габрово – познание, участие, 
преживяване“ 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 7, чл. 
17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Община Габрово, като кредитополучател и РЕМО „Етър“ – съ-
кредитополучател, да сключат договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие“ и „Експресбанк“ АД, които представляват Фонд за градско развитие на 
Северна България. С посочения договор да се поеме дългосрочен общински дълг, под 
формата на финансов инструмент, с цел осигуряване на част от средствата за 
реализацията на проект ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”, при 
следните основни параметри: 
 
 Максимален размер на дълга - до 3 100 000 лв.; 
 Валута на дълга - български лева; 
 Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за общински 

заем; 
Условия за погасяване: 

 Срок за погасяване - до 144 месеца, считано от месеца, следващ месеца на 
последното усвояване по кредита, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, със собствени средства на общината, без такса за 
предсрочно погасяване; 

 Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства; 
 Максимален лихвен процент - Референтен лихвен процент в лева на 

„Експресбанк“ АД плюс максимална надбавка от 2,6 % годишно; 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата 

политика на финансиращата институция; 
Обезпечаване на кредита 

Особен залог, по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи и 
бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по 
смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 
(ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, 
включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово, като 
настоящите и бъдещите вземания за наличностите по цитираната сметка, формирани 
в резултат на постъпилите вземания, също са обект на особения залог. 
  
 2. Община Габрово да сключи договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие“ и „Експресбанк“ АД, които представляват Фонд за градско развитие на  
 
 
 
 
 



Северна България. С посочения договор да се поеме дългосрочен общински дълг, под 
формата на финансов инструмент с цел осигуряване на част от средствата за 
реализацията на проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“, при 
следните основни параметри: 
 
 Максимален размер на дълга - до 250 000 лв.; 
 Валута на дълга - български лева; 
 Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за общински 

заем; 
Условия за погасяване: 

 Срок за погасяване - до 120 месеца, считано от месеца следващ месеца на 
последното усвояване по кредита, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части със собствени средства на общината, без такса за 
предсрочно погасяване.  

 Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства 
 Максимален лихвен процент - Референтен лихвен процент в лева на 

„Експресбанк“ АД плюс максимална надбавка от 2,6 % годишно; 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата 

политика на финансиращата институция; 
Обезпечаване на кредита 

Особен залог, по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи и 
бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по 
смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 
(ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, 
включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово, като 
настоящите и бъдещите вземания за наличностите по цитираната сметка, формирани 
в резултат на постъпилите вземания, също са обект на особения залог. 
  
 3. Възлага и делегира права на кмета на Община Габрово и на директора на 
РЕМО „Етър“ да подготвят и подадат искане за кредит, да подпишат договора за 
кредита и договорите за залог, както и да извършат всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 
 
 4. Възлага и делегира права на кмета на Община Габрово да подготви и подаде 
искане за кредит, да подпише договора за кредита и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на решението по т. 2. 
 
 5. Изменя т. 9 от Решение № 10/31.01.2019 г., като определя нов размер на 
максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово, съгласно 
приложение № 2. 
 
 6. Изменя т. 9 от решение № 10/31.01.2019 г., като определя нов размер на 
общинския дълг и на общинските гаранции в края на годината, съгласно приложение 
№ 2. 
 
 
 
 



 
Приложение: 1. Приложение № 1 - Протокол от публично обсъждане  
    2. Приложение № 2 – за определяне на нов размер на максималния  
        общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово и за  
        определяне на определя нов размер на общинския дълга и на  
        общинските гаранции в края на годината 
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