ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември,ул. "Ал. Стамболийски"№ 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779

e-mai1: municipality®septemvri.org, http://www.septemvri.org

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪJII,ОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪJII' НА ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБщИНА СЕПТЕМВРИ,
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кмеrьт на община Септември,
отправя покана към местната общност, всички обществени организации и юридически лица, които
имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услугите на община Септември да участват в
публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, финансиран от ФЛАГ за обезпечаване на
собственото участие по проект: „Реконструкция и рехабилвтацня на част от съществуваща
улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември ,при

следните параметри:
1.
Максимален раsмер на дълга -до 150 000 лева;
2.Валута на дълга - български лева;
З. Вид на дълга -дългосрочен дълг,поет с договор за общински заем;
4.
Услvвия за погасяване - Срок на кредита: до 60 месеца,считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,без такса

за предсрочно погасяване;
5.Източници за погасяване на главницата- от собствени бюджетни средства;
б.Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR, плюс максимanна нацбавка от 4,
083%;
7.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски -съгласно ценовата политика на
Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
8.Начин на обезпечаване на кредита- Учредяване на зanог върху настоящи и бъдещи
парични вземания, представляващи, настоящи и бъдещи приходи на община Септември по
чл.45, ал.1, т.1, букви „а" до „ж" от Закона за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Септември по чл.52, an.1, т.1, букви „а"и ,,б от Закона за
публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи , също са обект на особен зanог.
IIубличното обсъждане ще се проведе на 07.05.2021 г. от 11:00 часа в залата на
Община Септември.
Писмени предложения и становища по публичното обсъждане ще се прнемат в

деловодството на обшина Септември и на електронен адрес: municipalityГaПseptemvri.orд
Суважение,

Заличено на основание чл. 5,
параrраф 1, буква „в"от Регламент
/ЕС/ 2016/679

ВАСКА РАЧЕВА
Кмет на община Сеr~ліември

