
UО Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
  гр.Стражица 5150, ул.”Дончо Узунов” № 5 

                    кмет – тел.06161 – 43-43, зам.кмет 06161 – 43-03, факс – 06161 – 25-68 
е-mail: obstr@abv.bg    38TUsupport@strazhitsa.comU38T 

www.strazhitsa.com 
 

Покана 

за обществено обсъждане 
На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, във 

връзка с чл. 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за 
поемане на общински дълг в Община Стражица, кметът на общината ви 
кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг 
през 2018 г. за реализация на проект „Рекултивация на депо за твърди 
битови отпадъци, гр. Стражица, обл. Велико Търново” 

1.1. Обект на дълга – съфинансиране на разходи по проект „Рекултивация на 
депо за твърди битови отпадъци, гр. Стражица, обл. Велико Търново” 

1.2. Максимален размер на дълга - 385 000 лв.; 
1.3. Валута на дълга – лева; 
1.4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 
1.5. Срок на усвояване – 6 месеца. 
1.6. Начин на обезпечаване: 
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Стражица, по чл. 45, ал. 1, т. 
1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на Община Стражица 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. 

1.7. Условия на погасяване : 

 срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора; 
 погасителен план – на равни месечни вноски. 
 източници за погасяване на дълга – собствени приходи и приходи от общата 

изравнителна субсидия за местни дейности. 
 Без такси за предсрочно погасяване. 

1.8. Максимален лихвен процент – не повече от 3 %, фиксиран годишен 
лихвен процент. 

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11,00 
часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Стражица, находяща се в 
сградата на Община Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5. На 
адрес obstr@abv.bg се приемат мнения, предложения и становища, които 
ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.   

Румен Павлов  
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