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Покана
за обществено обсъждане
На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на
обществено обсъждане за поемане на общински дълг, Община Стражица уведомява
всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, и
всички заинтересовани лица, че организира провеждане на обществено обсъждане за
поемане на дългосрочен общински дълг през 2020 г. за закупуване на автомобил за
общинска администрация.
Поради ограничените възможности на общинския бюджет, е целесъобразно този
автомобил да бъде закупен при следните условия:
1. Доставката да бъде осъществена при условията на финансов лизинг.
При този вид договори - за финансов лизинг, Лизингодателят е собственик на
лизинговата вещ до окончателното изплащане и я предоставя за ползване на
Лизингополучателя, който заплаща за това лизингови вноски. Този вид плащане не
ангажира еднократно голям финансов ресурс.
1.1. Обект на дълга – закупуване на един брой лек автомобил за общинска
администрация.
1.2. Максимален размер на дълга – до 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лв., с
включен ДДС;
1.3. Валута на дълга – лева;
1.4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов
лизинг.
1.5. Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
1.6. Авансова вноска – не повече от 25% от цената на актива плюс еднократни
съпътстващи разходи /такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и
др./ - суми, неформиращи дълг съгласно договора;
1.7. Условия за погасяване
- остатъчен размер на главница и лихва - до 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лв.,
с включен ДДС;
- на месечни вноски, съгласно погасителен план;
- без такса за предсрочно погасяване;
1.8 Срок за погасяване – финансов лизинг със срок от 48 месеца, считано от датата
на подписване на договора;
1.9. Максимален лихвен процент – 4,5%
1.10. Начин на обезпечаване на кредита - придобитият актив е собственост на
Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
Общественото обсъждане ще се проведе на 12.12.2019 г. от 10,00 часа в
заседателната зала на Общински съвет гр. Стражица, находяща се в сградата на Община
Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5. На e-mail: obshtina@strazhitsa.com,
strazhitsa@mbox.is-bg.net се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат
неразделна част от протокола от обсъждането.
Румен Павлов
Кмет на Община Стражица

