
  

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК      

 

                    На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за 

общинския дълг, чл.3 от Наредба за провеждане на обществено обсъждане 

относно  поемане на общински дълг и Решение №371/18.12.2020г. на 

Общински съвет Перник, прието по Протокол №19, т.5 от заседание, 

проведено на 18.12.2020г., Кмета на Община Перник кани местната общност, 

всички обществени организации и юридически лица на територията на 

Община Перник да участват в  публично обсъждане за намерение за поемане 

на дългосрочен общински дълг от Община Перник, финансиран по реда на 

чл.19а от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“  за  инвестиционен и оборотен 

кредит. 

                 С Решение №371 от 18.12.2020г. на Общински съвет Перник, прието 

по Протокол №19, т.5 от заседание на Общински съвет Перник, проведено на 

18.12.2020г., Общински съвет Перник е дал съгласие Община Перник да 

сключи договори за поемане на дългосрочен общински дълг с ДЗЗД „Фонд за 

устойчиви градове“, в ролята му на Фонд за градско развитие, действащ чрез 

Обединена българска банка АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, 

по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за : 

                 - инвестиционен кредит в размер на 5 500 000,00лв. за финансиране 

на проекти: 

     

     

 

№ 
по 

ред 
Проект 

сума с ДДС                  
в лв 

 

 

1. Рехабилитация на ул. "Освобождение", кв. "Тева", гр. Перник   
 

 

1.1. Част ВиК 840 067,20     
 

 

1.2. Част Пътна 2 084 412,00     
 

 

2. 
Рехабилитация на ул. "Отец Паисий" от ОТ 874 през ОТ 891, ОТ 904, 
ОТ 975, ОТ 1059 до ОТ 1122, според действащия ПУП-ПУР на гр. 
Перник 

1 547 923,92     

 

 

3. Рехабилитация на ул. "Софийско шосе"   

 

 

3.1. Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка 
на ул. "Софийско шосе" от ОТ 191 до ОТ 27, гр. Перник 469 866,12     

 

 

3.2. Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско 
шосе", гр. Перник 354 934,08     

 

 

3.3. Инженеринг - проектиране и строителство на дъждовна 
канализация на ул. "Софийско шосе", гр. Перник 283 477,25     
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  сума 5 580 680,57     

 

     

      

                 -оборотен кредит в размер на 4 000 000,00лв. за предотвратяване и 

ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, свързани с 

кризата в резултат на COVID – 19 

 

                    След приемане на Решение №371/18.12.2020г. на Общински съвет 

Перник инвестиционният кредит в размер на 5  500 000,00лв.  е усвоен, като е 

сключен договора за финансиране с фонда. 

                    С оглед подобряване на пътната инфраструктура на територията на 

гр.Перник и благоустрояването на квартали и населени места са необходими 

средства за финансирането на нови обекти с инвестиционен кредит в размер 

на 2 135 000,00лв., поради което следва да бъде намален размера на одобрения 

оборотен кредит от 4 000 000,00лв.  и да бъде отпуснат инвестиционен кредит, 

както следва: 

                 1.Предназначение на дълга:  

                 - инвестиционен кредит в размер на 2 135 000,00лв. за финансиране 

на проекти: 

 

 

  

Обекти за финансиране с инвестиционен кредит   
        

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Стойност 

  

  

  

1 2 3   

        

  ОБЩО : 2 135 000   

        

ОСНОВЕН РЕМОНТ  (§ 51-00) 1 733 100   
        

1 

Инженеринг за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с 

изграждане на  кръктовище с кръгово движение ( ул. "Г. С. Раковски", 

кръстовище на ул. "Г. С. Раковски" и ул. Св. Св. Кирил и Методии") 

553 100 

  

2 

Инженеринг за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с 

изграждане на  кръктовище с кръгово движение (ул. "Г. С. Раковски", 

ул. "Петко Каравелов" до ул. "Струма", ул. "Миньор") 

720 000 

  

3 
Инженеринг за благоустрояване на жилищно и квартално 

пространство кв. 243 и кв. 252 по плана на гр. Перник  
300 000 

  

4 
Благоустрояване на жилищно и квартално пространство, УПИ I, кв. 

31, кв. "Димова махала", гр. Перник 
160 000 

  
        

ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА (§ 52-00) 380 000   

  



        

І Благоустрояване квартали и населени места 380 000   

        

1 
Проектиране, изграждане и паспортизация на външни асансьори за 

осигуряване на достъп до надлез на ул. "Иван Вазов", гр. Перник 
220 000 

  

2 
Инженеринг за изграждане на пешеходен мост над р. Струма в кв. 

Хумни дол, гр. Перник 
160 000 

  

  Строителен надзор на обекти 21 900   

        

        

        
 

 

- оборотен кредит в размер на  1 865 000,00лв. за предотвратяване и 

ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, 

свързани с кризата в резултат на COVID - 19 

 

                2.Стойност – 4 000 000,00лв., от които 2 135 000,00лв. инвестиционен  

кредит и 1 865 000,00лв. оборотен кредит 

 

                 3.Начин на обезпечаване –  учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени 

приходи на Община Перник  и финансово обезпечение, учредено по реда на 

Закона за договорите  за финансово обезпечение върху вземания по банкови 

сметки с титуляр Община Перник, водени при ОББ АД, включително 

вземания по депозити към тях. 

 

                4.Индикативен срок на кредита 

                Инвестиционен – до 240 месеца 

                Оборотен – до 60 месеца  

 

                5.Индикативен гратисен период /включително срок за усвояване 

                Инвестиционен – до 30 месеца 

                Оборотен – до 12 месеца 

 

 

                6.Условия за погасяване – погасителен план 

                Инвестиционен – 209 равни месечни погасителни вноски и една 

изравнителна 

                Оборотен – 47 месечни вноски и една изравнителна 

                източници за погасяване – собствени средства на Община Перник 

 

                7.Лихвен процент, такси, комисионни и други: 

                Осреднен индикативен лихвен процент – Референтен лихвен процент 

на ОББ АД за бизнес клиенти + 1 % на годишна база 



               Наказателна надбавка при просрочие на плащанията по главницата на 

кредита – сумата от годишния лихвен процент по финансирането плюс 

надбавка за просрочие в размер на 5% на годишна база 

              Такса за разглеждане – няма 

              Такса ангажимент /прилага се само по отношение на 41% от размера 

на кредита/ - 0,5% на годишна база върху неусвоената част от финансирането, 

до изтичане на срока на усвояване. 

               Такса управление – начислява се върху 41% от размера на кредита – 

до неговото усвояване и върху остатъчната главница след усвояването на 

кредита – 0,5% на годишна база 

               Такса за предсрочно погасяване:  

                До 12.2023 г.: 

                •   при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства на 

крайния получател, таксата е в размер до 1,5 %. 

                • при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените, 

таксата е в размер до 5,0%. 

                След 12.2023 г. – 0% 

- такса за предоговаряне -/реструктуриране - няма 

 

                 8. Дата, място и час на провеждане на общественото обсъждане  - 

при спазване на противоепидемичните мерки общественото обсъждане ще се 

проведе на 27.04.2021г. от 10:00ч. в Зала „Панорама“ 

 

 

Поканата за общественото обсъждане и Офертата на Фонд за устойчиви 

градове са достъпни на сайта на Община Перник в раздел „Актуални новини“.   

Предложения и възражения могат да се подават в Деловодството на Община 

Перник и на официалния имейл адрес на Община Перник  

obshtina@pernik.bg.като се адресират на вниманието на Стефан Кръстев – 

Зам.Кмет. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

  /Станислав Владимиров/   П 
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