Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik

ПОКАНА
за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Община Долни чифлик, област Варна на основание чл.15 от Закона за общинския дълг
и чл. 6, ал. 1 - 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на
общински дълг в община Долни чифлик уведомява всички граждани, общински съветници,
кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански
сдружения и всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на
предложение за поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в
полза на местната общност - финансиране и съфинансиране на проекти по оперативните
програми и фондове на ЕС, както и финансиране на обекти от капиталовата програма на
община Долни чифлик.
Целите, които община Долни чифлик си поставя е финансиране на проекти за
обновяване и модернизация на пътната инфраструктура в общината, както и повишаване на
нейното качество и ефективност.
Предвид гореизложеното община Долни чифлик възнамерява да поеме дългосрочен
общински дълг при следните параметри:
1. Общ размер: до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева).
2. Вид на дълга: чрез банков заем по Закона за общинския дълг.
3. Цели: финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност –
финансиране и съфинансиране на проекти по оперативните програми и фондове на ЕС, както
и финансиране на проекти, финансирани от органи на Република България и обекти от
капиталовата програма на община Долни чифлик.
4. Обезпечения: учредяване на залог върху всички настоящи и бъдещи парични
вземания представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Долни чифлик по чл. 45,
ал. 1 ,т. 1 букви от А до Ж от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия
по чл.52, ал.1, т.1 буква Б от Закона за публичните финанси.
5. Срок на погасяване: не по-малък от 10 (десет) години.
6. Погасяване: минимум 1 година гратисен период.
7. Максимален размер на лихвения процент - плаващ лихвен процент, съставен от
база и надбавка, да не е повече от 2.5 % (олп + надбавка).
8. Лихвен процент при просрочие: до 2% надбавки от лихвата при редовен дълг.
9. Без такси и комисионни, както и без такса ангажимент върху неусвоената
част от кредита в периода на усвояване; без такса за предсрочно погасяване;
10. Годишен размер на плащанията по дълга (главница, лихви, такси, комисионни
и други плащания) за всяка отделна година не повече от 15 на сто от общата сума на
собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет
за изпълнението на бюджета на общината.
11. Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна
институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината.
Общественото обсъждане ще се проведе на 08.02.2018г. от 10.00 часа в заседателната
зала на община Долни чифлик в гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, №1, ет. 1.
Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на
заинтересованите лица в сградата на община Долни чифлик, област Варна от 08.00 до 17.00
часа.
Съгласно изискванията на Закона за общинския дълг настоящата покана да се
публикува във вестник „Черно море“ и да се постави на информационното табло в ЦУИГ, гр.
Долни чифлик, както и в интернет страницата на община Долни чифлик.
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