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Щ ЦИ ИИСКИ СЪВЕТИИ , ~V УВАЖАЕМИ ОБ 

В Общински съвет - Русе посrьпи писмо с вх. № 436/01.06.2022 г. от 

изпълнителния директор на Общински Транспорт Русе ЕАД г-н Александър Георгиев. 

Писмото е във връзка с искане Общински съвет - Русе в качеството си на едноличен 
собственик на капитала да даде своето съгласие дружеството да получи оборотно 
финансиране от кредитираща институция в размер на 2 000 000 (два милиона лева). 

Средствата ще се използват единствено за финансиране на ДДС по проект „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни 

средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 
2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния 
бюджет на Република България" 

Кnецп гъг ще бъде обезпечен със залог и ще е със следните паnх~іегпи: 

Размер на кредита: до 2 000 000 (два милиона) лева; 

Вид на кредита: Кредитна линия за оборотни средства; 
Цел на кредита: За финансиране на JffjC по проект „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на 

електрически превозни средства за шосеен транспорт - 
електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния 
бюджет на Република България"; 

Срок на кредита: До 18 месеца; 

Срок за усвояване: До 12 месеца; 

Лихва: До 2,5 % към момента на сключване на договора. Лихвата ще се състои от 

променлива база и твърда надбавка. Надбавката не може да 
надхвърля 2,15%; 

Такси и комисионни: Такса управление: 

за първата година - 0,5 % върху разрешения размер; 

за втората година - 0,5 % върху оставащия размер на 
главницата; 

такса ангажимент - 0,2 % върху неизползваната част 
от кредита; 

Обезпечение: залог на вземане от ИАП; 
Други: Отпускането на средствата от кредита ще се извършва след извършване 

на документален контрол от страна на кредитиращата банка. 
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Основните средства за изпълнението на проекта в размер на около 39 млн. лв. са 

осигурени от държавния бюджет и Община Русе. Този кредит ще осигури необкодимите 

средства за ДДС по оставащата част от проекта. 

Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието ми с общинската администрация, предлагам Общински съвет - Русе 

да вземе следното 

РЕIDЕИИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, т. 13 
от Наредба №9 на Общински съвет - Русе, Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие изпълнителният директор на „Общински Транспорт Русе ЕАД , 
ЕИК 117690845 г-н Александър Георгиева да получи оборотно финансиране 

от кредитираща институция в размер на 2 000 000 (два милиона лева). 

Средствата ще се използват единствено за финансиране на ДДС по проект 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка 

на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически 

автобуси и тролейбуси за Община Русе", който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансиран 

от Европейския съюз чрез Кокезионния фонд и от държавния бюджет на 

Република България". 

2. Дава съгласие за обезпечаване на оборотното финансиране по т. 1, със залог 

на вземане от НАП. 

3. Упълномощава г-н Александър Георгиева - изпълнителен директор на 

„Общински Транспорт Русе ЕАД, ЕИК 117690845, да подпише всички 

документи, във връзка с поличаване на оборотното финансиране от 

кредитираща институция по т. 1 и свързаните с него анекси относно ползването 

му, както и вписване в Централния регистьр на особените залози за 

обезпечаването му. 

Приложение: Писмо с вк. № 436/01.06.2022 г. от изпълнителния директор на 

Общински Транспорт Русе ЕАД г-н Александър Георгиев. 

ВИОСИТЕЛ, 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

Председател на ОбС-Русе 
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ОТНОСНО: кредит за финансиране на JTЛC за нуждите на Общински Транспорт Русе 

ЕАД 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАЗАРДЖИЕВ, 

Във връзка с чл.34, ал.14 от Устава на Общински Транспорт Русе ЕАД, ни е необходимо 

съгласие от Едноличния собственик на капитала (Община Русе) за получаване на 

оборотно финансиране от кредитиряттtа институция в размер на до 2 000 000 (два 

милиона лева). Средствата ще се ползват САМО и ЕДИНСТВЕНО за финансиране на 
JTЛC по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и 
доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт — електрически 
автобуси и тролейбуси за Община Русе", който се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република Бълrария" 

В тази връзка, моля да предложитс на Общински съвет — Русе да гласува следните 
параметри: 

Размер на кредита до 2 000 000 (два милиона) лева 

Вид на кредита Кредитна линия за оборотни средства 

Цел на кредита за финансиране на JTJjC по проект "Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на 

електрически превозни средства за шосеен транспорт — 
електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Кокезионния фонд и от държавния 

бюджет на Република България" 

Срок на кредита до 18 месеца 

Срок за усвояване до 12 месеца 
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Лихва До 2,5 % към момента на сключване на договора. Лихвата ще 

се състои от променлива база и твърда надбавка. Надбавката не 

може да надхвърля 2,15 % 

Такси и комисионни Такса управление 

- за първата година — 0,5 % върху разрешения размер 

- за втората година — 0,5 % върку оставащия размер на 

главницата 

- такса ангажимент — 0,2 % върху неизползваната част от 

кредита 

Други такси и комисионни — съгласно тарифата на банката 

Обезпечение Залог на вземане от НАП 

Други Отпускането на средства от кредита ще се извършва след 

извършва.не на документален контрол от стра.на на 

кредитиращата банка. 

Средетвата са необходими, за да финансираме проект "Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за 

шосеен транспорт — електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе". 

Основните средства за изпълнението на проекта в размер на около 39 млн.лв. са 

осигурени от държавния бюджет и Община Русе. Този кредит ще осигури не0бходимите 

средства за ДДС по оставащата част от проекта. 


