
РЕШЕНИЕ № 42 
29.03.2018 год. 

 
Разрешение за отпускане на кредит от фонд “Енергийна Ефективност  

и Възобновяеми Източници” (ФЕЕВИ) за реализиране на инвестиционен проект  
“Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки  

в Първа база на “Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД  
в размер на 900 000 лева, като същия ще бъде обезпечен с особен залог за бъдещи 

взимания 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 13 от Наредбата 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, във връзка с Решение № 
205/09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 „ДКЦ І Габрово” ЕООД да ползва дългосрочен кредит на стойност 900 000 лева 
(Деветстотин хиляди лева) от ФЕЕВИ за реализиране на инвестиционен проект 
“Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в Първа база на 
“Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД при следните условия: 
  
 Срок на погасяване за 84 месеца - 7 години; 12 месеца гратисен период през 
който ще се плаща само лихвата по главницата; 12 месеца срок за усвояване на 
кредита; при фиксиран лихвен процент 3.5% годишно; за обезпечение на кредита  
ДКЦ трябва да учреди първи по ред особен залог на бъдещите си вземания от НЗОК, 
покриващ минимум 150% от сумата на кредита и лихвите по кредита до пълното му 
издължаване; без такса за управление на кредита. 
 
Приложение: 1. Протокол на комисия на ДКЦ І Габрово ЕООД за разглеждане на  
        постъпили оферти за отпускане на дългосрочен кредит за изпълнение  
        на проект “Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи  
        мерки в Първа база на ДКЦ І Габрово ЕООД със сравнителна таблица  
        на условията за кредит; 

  2. Докладна записка на ФЕЕВИ от 15.03.18 г. за промяна на параметри  
      по одобрено финансиране на ДКЦ І Габрово ЕООД по проект за  
      изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на ДКЦ І Габрово  
      ЕООД Първа база; 
  3. Уведомително писмо на ФЕЕВИ от 03.04.17 г. за одобрено  
      финансиране на ДКЦ І Габрово ЕООД по проект за изпълнение на  
      енергоефективни мерки на сградата на ДКЦ І Габрово ЕООД Първа  
      база; 
  4. Договор за кредит между ДКЦ І Габрово ЕООД и ФЕЕВИ от  
      15.03.18 г. – неподписан, изисква се Решение на Общински съвет  
      град Габрово; 
  5. Погасителен план към този договор от 15.03.18 г. 

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


