РЕШЕНИЕ № 239
28.10.2021 год.
Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел
временно осигуряване средства за разходи финансирани с безвъзмездна финансова
помощ за реализацията на проекти финансирани от ЕС
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския
дълг, във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 17 и чл. 19 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Община Габрово да сключи договор за кредит с финансова институция, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел осигуряване на средства
за финансиране на разходи финансирани с безвъзмездна финансова помощ
реализацията на по европейски проекти със следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – 2 000 000 лв. (два милиона лева).
1.2. Валута на дълга – български лева.
1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
1.4. 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.
1.5. Условия за погасяване - срок за погасяване – до 12 месеца, считано от
месеца, следващ месеца на първото усвояване по кредита, съгласно погасителен план
1.6. Максимален лихвен процент – до 2% фиксирана лихва.
1.7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на финансиращата институция.
1.8. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства (от общински имуществени данъци и неданъчни приходи, обща
изравнителна субсидия) и получени средства за безвъзмездна финансова помощ за
финансираните с кредита разходи.
2. Възлага на кмета на Община Габрово да проведе следната процедура за
избор на финансова/кредитна институция:
2.1. в да изиска поне 3 оферти от финансови/кредитни институции, като
задължително изиска оферти от Фонд ФЛАГ и Регионален фонд за градско развитие.
2.2. в тридневен срок от получаването на офертите да назначи комисия, която в
еднодневен срок да класира получените до този момент оферти по размера на
разходите за обслужване на кредита (при еднакви погасителни планове).
2.3. да избере тази оферта, при която разходите за обслужване на кредитната
линия (лихви, такси и комисионни) са най-малки.
2.4. при разходи по офертата на финансова/кредитна институция надвишаващи
с до 5 000 лв. най-изгодните по т. 2.3, на основание чл. 19а от Закона за общинския
дълг, да предпочете кредитора който попада в изключенията на по чл. 32, ал. 5 и 6 от
Закона за публичните финанси.

3. За обезпечаване на отпуснатия кредит дава съгласие да бъде учреден залог на
вземане върху всички настоящи и бъдещи местни приходи и обща изравнителна
субсидия.
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите правни и
фактически действия по подписването на договор за краткосрочен общински заем и
договор за залог.
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