
РЕШЕНИЕ № 61 
31.03.2016 год. 

 
Одобряване параметри на Кредит за текущи разходи на „Общински пътнически 

транспорт” ЕООД Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 от Закона за 
общинския дълг, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 13 и чл. 10, ал. 3 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, Общински съвет –
Габрово РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие „Общински пътнически транспорт” ЕООД да открие 
процедура  по Закона за обществените поръчки, за избор на финансова институция за 
предоставяне на Кредит за текущи разходи със следните параметри: 

 
- Размер на кредита – 730 000 лв. 
- Вид на кредита – кредит за текущи разходи 
- Цел на кредита – погасяване на задължения към доставчик на гориво 
- Срок на кредита – до 84 (осемдесет и четири) месеца или 7 (седем) години 
- Гратисен период – до 12 месеца 
- Срок за усвояване – до 4 месеца 
- Начин на погасяване на главницата по кредита – на равни месечни вноски  
- Годишен лихвен процент – формиран от едномесечен  СОФИБОР + надбавка -

не повече от 4,5 % 
- общ размер на всички дължими годишни такси и комисионни - не повече от 

0,5% върху остатъка по главницата 
- Обезпечение на кредита - Общинска гаранция издадена от Община Габрово  

 
 2. Одобрява обезпечението на издадената от Община Габрово гаранция на 
Кредит за текущи разходи, с кредитополучател „Общински пътнически транспорт” 
ЕООД да бъде ипотека в полза на Община Габрово на поземлен имот, намиращ се на 
ул. „Индустриална“ 20, с идентификатор 14218.502.118 по кадастрална карта и площ 
41914 кв.м., с начин за трайно ползване: За депо за релсов транспорт, заедно с 
построените в него: 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.1, със застроена площ 92 кв.м. и 
предназначение – промишлена сграда;  
- сграда с идентификатор 14218.502.118.2 със застроена площ 676 кв.м., с 
предназначение – сграда за транспорт; 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.3. със застроена площ 34 кв.м. и 
предназначение – сграда за търговия; 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.4, със застроена площ 224 кв.м. и 
предназначение – складова сграда,склад; 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.5, със застроена площ 231 кв.м. и 
предназначение- хангар,гараж; 



- сграда с идентификатор 14218.502.118.6, със застроена площ 326 кв.м.и 
предназначение – селскостопанска сграда; 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.7, със застроена площ 1927 кв.м. и 
предназначение – хангар,гараж; 
- сграда с идентификатор 14218.502.118.8, със застроена площ 646 кв.м. и сутерен с 
площ 260 кв.м. и предназначение – селскостопанска сграда 
Имотът е собственост на „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово с 
данъчна оценка  - 1 426 хил. лв. и пазарна оценка  2 149 940 лв. 

3. Възлага на Управителя на „Общински пътнически транспорт” ЕООД 
Габрово: 

3.1. Да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор 
на финансова институция за предоставяне на Кредит за текущи разходи с параметри 
посочени в т.1 на Решението; 

3.2. Да информира Общински съвет Габрово за резултатите от проведената 
процедура. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:           /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


