
 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Покана за обществено обсъждане 

  

 

 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 На основание чл.15 от Закона за Общинския дълг и чл.6 от Наредбата за 

условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои 

да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Пловдив, 

отправям покана към местната общност за обсъждане на намерение за поемане на 

общински дългосрочен дълг. С настоящата покана за обсъждане се оповестява 

проектът, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг. 

 Намерението за поемане на нов общински дълг е свързано с 

необходимостта от осигуряване на средства за реализацията на Интегриран проект за 

водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 

2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: „Изпълнение на ранни ВиК 

проекти“, чиято основна цел е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят 

без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 

91/271/ЕЕС изисквания. 

 Общата стойност на проекта е 113 143 706,65 лв., от които БФП 

78 884 281,67 лв., в т.ч. финансови корекции 3 181 504,48 лв.; собствен принос 

16 608 658,40 лв.; възстановимо ДДС 17 650 766,58 лв. 

 Максималният размер на дългосрочния дълг, който община Пловдив има 

намерение да поеме е: мостови (револвиращ) кредит (за финансиране на възстановими 

средства от ОПОС и ДДС) – 10 000 000 лв. и кредит за съфинансиране (за финансиране 

на собствен принос и финансови корекции) – 19 790 163 лв. 

 Начин на финансиране – от „Фонд за органите за местното 

самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД (фонд „ФЛАГ”). Изискванията на чл.19 от 

Закона за общинския дълг не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от 

„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД. 

 Дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван, както следва:  

- за мостови (револвиращ) кредит чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ с регистрационен № BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в 

ИСУН, от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени 

бюджетни средства. 



  

- за кредит за съфинансиране чрез собствени бюджетни средства. 

 

 

 Начин на обезпечение на дълга:  
- за мостови (револвиращ) кредит  -учредяване на залог върху 

вземанията на Община Пловдив, с изключение на авансовото 

плащане, по Договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 

BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в ИСУН, сключен с 

Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Пловдив, по която постъпват средствата по проект „Интегриран 

проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1“ по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № 

BG16M1OP002-1.006-0002-С001 в ИСУН; учредяване на залог 

върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на община Пловдив, по чл. 45, ал. 1, 

т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 

субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 

публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог. 

  

- за кредит за съфинансиране - учредяване на залог върху настоящи 

и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи 

приходи на община Пловдив, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до 

„ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 

52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог. 

  

 Общественото обсъждане ще се проведе на 03.11.2020 год. /вторник/ от 18.00 

часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20. 

 Място и време за запознаване с документацията: 

 Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20, деловодството – 

от 09.00 до 17.00 часа. 

 Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”№ 1, деловодството – от 09.00 до 

17.00 часа. 

 Материалите са публикувани на официалния сайт на община Пловдив - 

www.plovdiv.bg. 

Лица за контакти: 



1. Пламен Райчев – Заместник-кмет „Строителство и инвестиции”; 

телефон: 032/656 445 

2. Инж.Ивайло Сираков – Ръководител Проект”Интегриран проект за водите 

на град Пловдив - Етап 1”; телефон: 032/656 445 

 

С уважение, 

Здравко Димитров 

Кмет на община Пловдив 

 

Съгласували: 

Заместник-кмет „Строителство и инвестиции” 

      (Пламен Райчев) 

Заместник-кмет „Финанси, здравеопазване,  

Стопански дейности и екология” 

     (Величко Родопски) 

 

Директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване” 

     (Камелия Кендова) 

 

Изготвил: 

Ръководител Проект 

”Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” 

     (Ивайло Сираков) 

Директор Дирекция „Финансова политика” 

     (Виктория Чавдарова) 

Счетоводител проект „Интегриран проект  

за водите на град Пловдив - Етап 1” 

     (Галя Трифонова) 

 

 

 

 


