ПОКАНА
ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община
Червен бряг, кани местната общност- всички граждани, общински съветници,
обществени организации и юридически лица, които имат регистрация,
осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Червен бряг
на обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински
дълг, финансиран по реда на чл.19 от Закона за общинския дълг от финансова
или кредитна институция, с цел рефинансиране на остатъчен дълг по кредити
към Търговска банка Д и Фонд ФЛАГ ЕАД, за разплащане на финансови
корекции към Управляващ Орган по Оперативна програма „Околна среда“ към
МОСВ, Управляващ Орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ към
МРРБ, и за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната
общност.
Общи параметри:
1.Вид на дълга – дългосрочен заем от финансова или кредитна
институция, поет с договор за общински дълг;
2.Цел на дълга – разплащане на задължения, както следва:
- 386 000,00 лева – погасяване на остатъчен дълг по кредит с фонд
„ФЛАГ” за изпълнение на проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сграда Читалище гр. Червен бряг“ по ОП“Региони в
растеж“2014-2020г.
- 203 533,00 лева – финансови корекции, наложени от УО за изпълнение
на проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
сграда Читалище гр. Червен бряг“ по ОП“Региони в растеж“2014-2020г.
- 61 096,00 лева - погасяване на остатъчен дълг по кредит с Търговска
банка „Д” АД за изпълнение на проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сграда, общинска собственост „Социална служба“ по
ОП“Региони в растеж“2014-2020г.
- 767 270,00 лева – погасяване на остатъчен дълг по кредит с Търговска
банка „Д” АД за изпълнение на проект „Реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг- блок
на ул. „Княз Батенберг“ 26, „Княз Борис І“ 12 и блок на ул. „Шипка” по ОП
„Региони в растеж 2014-2020г.”;
- 1 267 025,00 лева – възстановяване на авансово и междинно плащане на
УО по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален
способ на територията на гр. Червен бряг- блок на ул. „Княз Батенберг“ 26, „Княз
Борис І“ 12 и блок на ул. „Шипка” по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.”;
- 2 071 023,00 лева – за разплащане на финансови корекции по
изпълнение на дейностите по проект „Укрепване на регистрирано свлачище в
кв.Бунджовица в гр. Червен бряг” по ОП „Околна среда 2014-2020г.”;
- 132 305,00 лева – съфинансиране от Община Червен бряг на
инвестиционен проект „По добра свързаност на Александрия и Червен бряг до

TEN-T“ по Договор за БФП №36108, финансиран по програма „Интеррег V-A“
Румъния – България 2014-2020г.;
- 2 162 861,00 лева – задължение към УО на ОП „Околна среда 20072013г.“ по приключил проект „Подобряване и изграждане на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“ /главница и законна лихва за
забава за периода от 15.09.2016г. до 15.02.2021г./, представляващо неусвоен
надплатен аванс по изпълнение на проекта.
3.Размер на дълга – 4 800 000 лв./Четири милиона и осемстотин
хиляди лева/;
4.Валута на дълга – български лева;
5.Начин на финансиране – от финансова институция/банка;
6.Срок и начин на погасяване на кредита/главница и лихва/ - гратисен
период не по малко от 1/ една/ година; срок за погасяване – 10/десет/ години,
ежемесечно, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такси и комисионни за предсрочно погасяване;
7.Срокове и начин на усвояване на кредита – изцяло или на части до 12
месеца от датата на подписване на договора за кредит;
8.Максимален годишен лихвен процент - годишна лихва, формирана от
3М EURIBOR плюс надбавка, но не повече от 3% към датата на договора за
кредит, фиксиран за срока на кредита;
9.Годишна такса за управление на кредита – до 0,5% върху остатъка от
главницата, без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;
10. Източници за погасяване на дълга- собствени приходи и изравнителна
субсидия
11. Начин на обезпечаване – учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху
настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи
приходи на община Червен бряг, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от
Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община
Червен бряг по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.
Публичното обсъждане ще се проведе на 29.04.2021г. от 15.00 часа в
Ритуалната зала на община Червен бряг- Народно читалище „Н. Й. Вапцаров
1908“.
Писмени предложения и становища ще се приемат в Центъра за услуги и
информационно обслужване /ЦУИГ/ на Община Червен бряг и на електронен
адрес: municipality@chervenbryag.bg
Настоящата покана за обществено обсъждане се публикува по
електронен път на следния интернет адрес на община Червен
бряг:www.chervenbryag.bg
С уважение,
Д-р Цветан Костадинов
Кмет на Община Червен бряг

