
РЕШЕНИЕ № 150 
25.07.2019 год. 

 
Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен 

инвестиционен кредит, с цел осигуряване средства за собствен принос на Община 
Габрово и за рефинансиране на разходи от собствения принос за реализацията на 

проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. 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. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1.) Община Габрово да сключи договор за кредит с финансова институция 
(ФОНД „ФЛАГ“, Регионален фонд за градско развитие), по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на средства за собствен принос на 
Община Габрово и за рефинансиране на разходи от собствения принос за 
реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. 
Габрово”, по силата на административен договор за безвъзмездна помощ № 
BG16RFOP001-1.016-0003-C01 от 17.07.2017 г. при следните основни параметри: 

 
- Максимален размер на дълга – 3 437 000 лв. (Три милиона четиристотин 

тридесет и седем хиляди лева); 
- 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 датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване. 

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства 
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4,083 % или Референтен лихвен процент за лева на „Експресбанк“ АД 
плюс максимална надбавка от 3.2%; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на финансиращата институция; 

- 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, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 
финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

и/или 
- Учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози върху 

движимите вещи (транспортни средства), които се закупуват със средства от заема. 
 
 
 
 
 



2.) Възлага и делегира права на кмета на Община Габрово да избере финансова 
институция, да подготви и подаде искането за кредит, да подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
Приложение: Протокол от публично обсъждане 

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

 


