
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/22-50,  факс 03145/23-51 

e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

 

 

 

П О К А Н А 

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

 

        На основание чл.15 от Закона за общинския дълг общинска администрация кани 

всички граждани, обществени организации и юридически лица от община Кричим да 

участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за 

финансиране на собствен принос по проект № DIR-51011116-9-43 „Доизграждане, 

реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град 

Кричим”  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-I010 по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, 

приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води”. 

 

Финансиращата институция по настоящия кредит ще бъде «Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД 

 

Бюджет на проекта  - 33 852 989,90 лв в т.ч. 

Стойност на безвъзмездната помощ: 30 268 508,05 лв., от които: 

От Кохезионен фонд на ЕС - 24 214 806,44 лв.   

От държавния бюджет на Р България - 6 053 701,61 лв.  

От бюджета на община Кричим – 2 855 032,57 лв.                   

 

Общи параметри на общинския дълг.  

1. Максимален размер на дълга – 2 855 000 лв. 

2. Валута на дълга – лева 

3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

4. Условия за погасяване: 

- срок за погасяване – 10 години 

- източници за погасяване – собствени приходи и изравнителна субсидия 

5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка до 4,715% 

6. Други такси и разноски – съгласно ценовата политика на фонд Флаг. 

7. Дата и място на провеждане на публичното обсъждане – 05.08.2013 в зала 21 на 

община Кричим от 16 часа 

mailto:kmet_krichim@abv.bg

