
РЕШЕНИЕ № 91 
25.05.2017 год. 

 
Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за ползване на търговски 

кредит в размер на 79 848 лв. Предназначението на кредита е осигуряване на средства 
за газифициране сградата на СУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3, т. 7 и чл. 13 от Закона за общинския дълг и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Второстепенен разпоредител с бюджет - СУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово да 

сключи договор за търговски кредит, по силата на който да поеме общински дълг с 
цел осигуряване на средства за газифициране сградата на СУ „Райчо Каролев“ гр. 
Габрово при следните параметри: 

 
- Максимален размер на дълга – 79 848 лв. (седемдесет и девет хиляди 

осемстотин четиридесет и осем лева); 
- Валута на дълга – български лева; 
- Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за търговски 

кредит; 
- Условия за погасяване: 
- Срок за погасяване – не по късно от 25.12.2019 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.  
- Източници за погасяване на главницата – от бюджетни средства на СУ “Райчо 

Каролев“, гр. Габрово; 
- Максимален лихвен процент – 0; 
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 0; 
- Начин на обезпечение на кредита – няма обезпечение 

2. Изменя Решение № 8 от 26.01.2017 г. за приемане на Бюджета на Община 
Габрово за 2017 г. в частта на т. 8, като определя нов максимален размер на новия 
общински дълг и определя нов максимален размер на общинския дълг и общинските 
гаранции в края на 2017 г., съгласно Приложение № 7, неразделна част от това 
решение. 

3. Възлага на Кмета да отрази промените произтичащи от  т. 1 по бюджета на 
СУ „Райчо Каролев“ по параграфи съгласно  Единната бюджетна класификация. 
 
Приложение: 1. Протокол от публично обсъждане на предложение за ползване на  
        дългосрочен търговски кредит 

  2. Приложение № 7 – за определяне на нов максимален размер на дълга  
       в края на 2017 г.   

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


