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ДОКЛАД

от
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
СТЕФАН МАРКОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

И КАРЛОС КОНТРЕРА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТНОСНО: даване на съгласие ..Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор
за банков кредит № 1029/28.07.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на Решение № 305 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. на Столичен общински
съвет, прието въз основа на доклад № СОА20-ТД26-6022/2/02.07.2020 г., е сключен договор между
..Център за градска мобилност" ЕАД и ..Българска банка за развитие” АД за предоставяне на банков
кредит в размер на 15 млн. лв. Същият е предназначен за финансиране на неразплатени задължения
за извършена транспортна услуга към транспортните оператори, осъществяващи обществен превоз
на пътници на територията на Столична община. Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен
процент в размер на не по-малко от 3% (три) процентни пункта (чл. 4 от договора). Съгласно
погасителен план - неразделна част от договора, общата сума по кредита следва да бъде изплатена
на 51 равни месечни вноски, но не по-късно от 28.07.2025 година.
С писмо per. № СОА22-ТД26-748/20.0 1.2022 г. изпълнителният директор на ..Център за
градска мобилност" ЕАД информира, че на 09 декември 2021 година е проведена среща между
ръководството на ..Център за градска мобилност“ ЕАД и ръководството на „Българска банка за
развитие" АД , относно възникналите проблеми в обществения транспорт, свързани с настъпилата
през 2020 год. COVID криза и обявеното извънредно положение в страната. Затварянето на учебните
заведения и детските градини, преминаването към обучение от разстояние в електронна среда за
учениците, както и изпълнението на поставените изисквания към работодателите за въвеждане на
дистанционна форма на работа за техните служители оказват сериозно влияние върху намаляване
броя на ползващите услугите на обществения градски транспорт на територията на Столична
община, съответно желаещите да закупят превозни документи.
В следствие на продължаващата епидемиологична обстановка се наблюдава значителен спад
на пътуванията, както следва:

2020 год. спрямо 2019 г. спадът в пътуванията е - 26.17% (общо за цялата година);

2021 год. спрямо 2019 год.: - 27.25% (общо до октомври 2021 год., спрямо общо до
октомври 2019 год.), което води до значителни финансови загуби за транспортните оператори.
Въпреки осредненият процент на спада на пътуванията към м. октомври, през някои от
месеците в посочения период спадът достига 70%.
Причините за генерирането на загубите са комплексни, но могат да бъдат обобщени основно
в две направления - намаляване на пътникопотока и увеличение на разходите за енергоносители и
консумативи.
Част от предприетите мерки от ..Център за градска мобилност" ЕАД относно повишаване на
приходите включват осигуряване на допълнителни канали за разпространение на превозни
документи, разширяване на зоната за почасово платено паркиране на територията на Столична
община и правилното планиране на Икономическа рамка на обществения транспорт за 2021 година.
Тези мерки водят до повишение на приходите спрямо предходната година с 2% и задържане нивата
на задълженията към транспортните оператори. Наред с това, средствата за компенсиране на
преференциалните пътувания от държавния бюджет ще бъдат получени най-рано през м. март 2022
г.. предвид липсата на приет към момента държавен бюджет на Република България.
Отчитайки горните обстоятелства, на проведената на 09.12.2021 год. среща, общинското
търговско дружество и банката са постигнали предварително съгласие ..Център за градска
мобилност“' ЕАД да бъде освободен от заплащане на дължимите месечни вноски за януари,
февруари и март 2022 год. по отпуснатия от ..Българска банка за развитие" АД банков кредит при
условията на Договор за банков кредит с № 1029/28.07.2020 г. Главниците по месечните вноски за
същия период, всяка една в размер на 294 117 лева, да бъдат пропорционално разпределени към
главниците на оставащите вноски за периода след 31 март 2022 година.

Предвид изложеното, предлагаме Столичен общински съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23. ал. 1. т. 20 от
Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала, да вземе решение, съгласно приложения
проект.

Приложение:
Проект на решение с Приложение № 1 - Анекс № 1 към договор за предоставяне на банков
кредит и погасителен план към него;
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СТОЛИЧНА ОБШИНА
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет

20 година
За: даване на съгласие ..Център за градска мобилност" ЕАД да сключи анекс към
Договор за банков кредит № 1029/28.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 23. ал. 1, т. 20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване
правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала,

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК: 202218735, да сключи
анекс № 1 към Договор за банков кредит № 1029/28.07.2020 г. с „Българска банка за
развитие" АД, съобразно приложения проект на анекс и погасителния план към него
(Приложение).
2. Възлага на изпълнителния директор на „Център за градска мобилност" ЕАД да
сключи одобрения с т.1 на настоящото решение анекс, при условията, предвидени в него.

Председател на Столичен
Общински съвет:
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