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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦОНЕН КРЕДИТ НА 

„ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД - ГАБРОВО 
 

Постоянно нарастващите експлоатационни разходи, свързани с растящите цени на 

консумативи, резервни части и горива от една страна и от друга силно амортизирания 

автопарк не дават възможност на „Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово да 

постигне добри финансово резултати и да инвестира в обновяването на автопарка със 

собствени средства. 

В тази връзка с цел подобряване качеството на транспортното обслужване на 

гражданите и оптимизиране на експлоатационни разходи, Общински съвет - Габрово с 

Решение №73/18.04.2013г. разрешава на „Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. 

Габрово да проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на банка за 

отпускане на дългосрочен инвестиционен кредит. След проведената процедура дружеството 

сключва договор с „БАНКА ДСК” ЕАД за инвестиционен кредит при следните параметри: 

 Размер на кредита  - до 660 000 лв. 

 Вид на кредита - целеви, дългосрочен, инвестиционен кредит 

 Цел на кредита - закупуване на автобуси 

 срок на кредита - до 120 месеца 

 Гратисен период - до 12 месеца 

 Срок за усвояване - до 12 месеца 

 Начин на погасяване на главницата по кредита - на равни месечни вноски 

 Годишен лихвен процент - формиран от едномесечен СОФИБОР и надбавка 

от 5% 

 Обезпечение  на  кредита  -  залог  върху закупените  автобуси  и  общинска 

гаранция издадена от Община Габрово. 

За да влезе в действие договора е необходимо Община Габрово да издаде банкова 

гаранция за кредита на „Общински пътнически транспорт” ЕООД. От своя страна, 

дружеството ще обезпечи издаването на банковата гаранция с ипотека в полза на Община 

Габрово  на  имот  Автогара  Габрово  собственост  на  „Общински  пътнически  транспорт” 

ЕООД гр. Габрово с данъчна оценка 1 123 187,60 лв. и актуална пазарна оценка 2 320 500 лв. 

Съгласно  разпоредбите  на  чл.15,  ал.1  от  Закона  за  общинския  дълг  към 

информацията е приложен Доклад за статута и финансовото състояние на „Общински 

пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово представен от управителя на дружеството, 

Екатерина Караколева. 
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