
РЕШЕНИЕ № 62 
26.04.2018 год. 

 
Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за лизинг за закупуване на 

транспортни средства за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители 
 

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

 
1. Община Габрово да поеме общински дълг, чрез сключване на договор за 

лизинг при следните основни параметри: 
o Обект на дълга:  

Закупуване на следните фабрично нови автомобили, както следва:  
- 2 броя товарни автомобила за нуждите на ОП „Благоустрояване“; 
- 1 брой високопроходим за общинска администрация; 
- 3 броя леки автомобили и 1 брой товарен автомобил за общинска 
администрация; 
- 1 брой товарен автомобил за Заведение за социални услуги, 
- 1 брой високопроходим автомобил за нуждите на МАИР „Боженци“; 

o Максимален размер на дълга (главница, стойност на автомобилите) – 390 000 
лв. (Триста и деветдесет хиляди лева)  

o Валута на дълга – български лева; 
o Вид на дълга – дългосрочен дълг, съгласно чл. 3, ал.7 от Закона за общинския 

дълг; 
o Условия за погасяване 
 Срок за погасяване – за срок до 60 (шестдесет) месеца, на месечни вноски, 

разделени както следва: 
-Първоначална (авансова) вноска, съгласно договора,; 
- до 60 (шестдесет ) месечни вноски съгласно лизингов план на избрания 

изпълнител, съгласно договора. 
 Източници за погасяване на главницата – от общински имуществени данъци и 

неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия и/или целеви трансфер за 
капиталови разходи, средства от отчисления в РИОСВ; 

o Максимален лихвен процент – до 5%, като окончателният лихвен процент ще 
бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител 
на обществената поръчка; 

o Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и разноски – в 
зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената 
поръчка 

o Начин на обезпечение на кредита - придобитите активи са собственост на 
лизингодателя до окончателното погасяване на дълга 

2. Второстепенен разпоредител с бюджет – Музей „Дом на хумора и сатирата“ 
да поеме общински дълг, чрез сключване на договор за лизинг при следните основни 
параметри: 

o Обект на дълга:  
Закупуване на един фабрично нов лекотоварен автомобил 

o Максимален размер на дълга (главница, стойност на автомобилите)– 25 700 лв. 
(Двадесет и пет хиляди и седемстотин лева)  

o Валута на дълга – български лева; 



o Вид на дълга – дългосрочен дълг, съгласно чл. 3, ал.7 от Закона за общинския 
дълг; 

o Условия за погасяване 
 Срок за погасяване – за срок до 60 (шестдесет) месеца, на месечни вноски, 

разделени както следва: 
-Първоначална (авансова) вноска, съгласно договора; 
- до 60 (шестдесет ) месечни вноски съгласно лизингов план на избрания 

изпълнител, съгласно договора. 
 Източници за погасяване на главницата – от неданъчни приходи; 
o Максимален лихвен процент – до 5%, като окончателният лихвен процент ще 

бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител 
на обществената поръчка; 

o Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и разноски – в 
зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената 
поръчка 

o Начин на обезпечение на кредита - придобитите активи са собственост на 
лизингодателя до окончателното погасяване на дълга 

3. Възлага и делегира права на кмета на Община Габрово да подготви и проведе 
процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки за избор 
на изпълнител при условията по т.1 от настоящото решение, да подпише договора за 
лизинг и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. 1.  

4. Възлага и делегира права на директора на Музей „Дом на хумора и сатирата“ 
да подготви и проведе процедура по реда на Закона за обществени поръчки за избор 
на изпълнител при условията по т.2 от настоящото решение, да подпише договора за 
лизинг и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т. 2.  
 
Приложение: Протокол от публично обсъждане 
 

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


