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ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

ЗА ПОЕМАНЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Във връзка с реализиране на инвестиционен проект „Изграждане на

районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане

на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната

мрежа на гр. Силистра“ община Силистра и Министерство на околната среда

и водите сключиха Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-

510111116-C059 от 20.11.2012г. Проекта се финансира от Оперативна

програма „Околна среда”  2007-2013 г., приоритетна ос 1 „Подобряване и

развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в населени места

над 2 000 еквивалент жители и в населени места с под 2000 еквивалент

жители, попадащи в градски агломерационни ареали”, Схема за безвъзмездна

финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000

еквивалента жители“. Общата стойност на проекта е 69 552 462.38 лв., от

които безвъзмездната финансова помощ към кандидата е 97 % - 67 802 462

лв., а 3% е задължителния финансов принос на кандидата община Силистра –

1 750 000 лв.

С изпълнението на този проект ще се изгради пречиствателна станция

за отпадъчни води в община Силистра и също така канализационна мрежа:

47,461 км., включваща и рехабилитация на действащата водоснабдителна

мрежа: 12,25 км.

Реализацията на такъв проект изисква значителен финансов ресурс за

оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното

възстановяване от Оперативна програма „Околна среда”, както и осигуряване

на собствени средства за допълнителния принос на община Силистра. По



настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за

оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно

самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за

провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение № 1097/25.02.2010г.

на Общински съвет Силистра, Кметът на общината, кани всички граждани,

обществени организации и юридически лица на публично обсъждане за

поемане на дългосрочен общински дълг. Финансовите средства са

необходими за обезпечаване на междинни, окончателни плащания и

съфинансиране на проекта: „Изграждане на районна пречиствателна станция

за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и

частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“:

Общи параметри на проекта за дългосрочен дълг:

1. Максимален размер на дълга -  9 750 000 лева.

2. Валута  на дълга – лева.

3. Вид на дълга – дългосрочен паричен кредит.

4.  Условия на погасяване:

4.1.Срок на погасяване на кредита от 1 750 000 лв. – 7 годишен,
считано от датата на договаряне на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване, с цел финансиране на  задължителния финансов принос на
община Силистра.

4.2. Срок на погасяване на кредита от 8 000 000 лв. – 18 месечен,
считано от датата на договаряне на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване, с цел мостово финансиране на община Силистра.

4.3.Начин на усвояване на кредите – предоставените средства ще
бъдат усвоени при извършване на разходи във връзка с изпълнение на
обекти по на проекта: „Изграждане на районна пречиствателна станция
за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и
частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“.

4.4. Източници за погасяване на дълга – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова



помощ № DIR-51011116-C059 от 20.11.2012г. и от собствени приходи
на общината.

4.5. Лихвени условия – 6-месечен euribor+ 5.078 %.

4.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

4.7. Начин на обезпечаване на кредите -

За кредита по т. 4.1.

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината
по член 6 от Закона за общинския дълг

За кредита по т. 4.2:

- учредяване на залог върху вземанията на Община Силистра по
Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C059 от 20.11.2012г.,
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по
член 6 от Закона за общинския дълг;

4.8. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета на общината – съгласно разпоредбата
на чл. 32, ал.5 от ЗПФ в ограничението, регламентирано в чл.32, ал.1 от ЗПФ,
не се включва дългът на общината, предоставен от Фонд ФЛАГ, т.к. същият е
от  сектор "Държавно управление“.

5. Дата и място на провеждане на общественото обсъждането -
23.01.2015г. (петък) от 16.00ч. в салона на Община Силистра.

Граждани и заинтересовани лица могат да се запознаят предварително
с материалите по проекта от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден  в
Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска
администрация или на   сайта на общината  www.silistra.bg

Лица за контакт:
1. Димо Стоев – Зам.кмет „Финанси и икономика” – тел. 816 245
2.  Мирослав Калинов – Директор дирекция „Финанси”  - тел. 816 303

КМЕТ:
/д-р Юлиян Найденов/


