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                     ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА 

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК      

 

 

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

дълг и чл.3 от Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на 

общински дълг, 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 

 

                 1.Предназначение на дълга:  

                 - инвестиционен кредит в размер на 5 655 400,00лв. за финансиране на 

следните проекти: 

 

1.1.Рехабилитация на ул. Благой Гебрев от ОТ 52101 до ОТ 5339, гр. Перник на 

стойност – 3 413 400,00лв. с ДДС, от които: 

-стойност на СМР  - 3 375927,00лв. с ДДС 

-проектиране и  авторски надзор – 12 000,00лв. с ДДС 

-оценка на съответствието и  строителен надзор – 25 473,00лв. с ДДС 

 Отсечката за рехабилитация на ул. "Благой Гебрев" от ОТ 52101 до ОТ 5339  е  

с дължина около 1740м., габарита на уличното платно варира от 6,0м до 11,0м за 

платното за движение. Тротоара е с променлива ширина от 2м -5м. Клас на улица – 

главна улица IV клас, с проектна скорост 50км/ч.  Проектът предвижда  

възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка и прилежаща 

инфраструктура и пешеходни тротоари, с цел осигуряване условия за безопасност на 

движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на 

улицата.   

         Предвижда се да бъде изпълнена нова асфалтова настилка, Направа на тротоарна 

настилка, доставка и полагане на нови бордюри, Полагане на хоризонтална 

маркировка от термопластична боя, Доставка и монтаж на пътни знаци ,Подрязване 

на дървета  с АВТОВИШКА, Засаждане на широколистни фиданки, Боядисване на 

стълбове на УО ,Подмяна на осветителни на УО с нови LED, Реконструкция УО 

 ( канална мрежа)   
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1.2. Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 

надзор за обновяване и облагородяване на централен градски парк, вкл. 

изграждане за покрит тенис корт и спортно игрище, гр. Перник на стойност - 2 

270 000,00 лв., от които: 
-стойност на СМР  - 2 143 400,00лв. с ДДС 

-проектиране и  авторски надзор – 78 600,00лв. с ДДС 

-оценка на съответствието и  строителен надзор – 20 000,00лв. 

-собствено участие – 28 000,00лв. 

 "Предвижда се да бъде изграден спортен комплекс за учебно-тренировъчни 

цели с преместваемо сезонно покритие, оформяне на обслужващо паркингово 

пространство, с прилежаща вертикална планировка – пътеки, стълбище, отводняване, 

настилки. Ще се разработи инвестиционен проект във фаза ""технически проект"", 

който включва следните части: 

1. Част “Архитектура” 

2. Част “Конструктивна” 

3. Част “Електрическа” 

4. Част “Отводняване” 

5. Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” 

6. Част “Паркоустройство и благоустройство” 

7. Част “Геодезия” 

8. Част “Пътна и Организация на движението” 

9. Част “Пожарна безопасност и евакуация” 

10. Част “План за безопасност и здраве” 

11. Част “План за управление на отпадъците”; 

12. Част „Количествени и Количествено-стойностни сметки“    

         ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС С ПРЕМЕСТВАЕМО СЕЗОННО ПОКРИТИЕ 

- ВЪЗДУШНО ПОДДЪРЖАН БАЛОН - • Размери 36.00м х 36.00м – височина ≥ 9.00м 

;• Многофункционална спортна настилка за вътрешно и външно приложение;• 

Вентилационна отоплителна система, захранена от Топлофикация Перник, с 

въздушен поток ≥ 18.500 m3/h;• Електродвигатели към системата с обща мощност  ≥ 

5.5 kW;• Отоплителна мощност ≥ 245 kW;    

      Паркингово пространство - Направа на паркинг върху съществуващото игрище и 

възстановяване на съществуващ паркинг – площ  минимум 1 500м2;                                                                                          

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА  И ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА: 

• Оформяне пешеходни пътеки до ново спортно съоръжение; 

• Отводняване и облагородяване; 

• Парково осветление 

 

Общ бюджет на проектите -  5 683 400 лв. 

Размер на искания кредит -  5 655 400 лв. 

Собствено участие - 28 000 лв. за възстановимо ДДС 

       

     

                2.Стойност  на кредита – 5 655,400лв. инвестиционен  кредит . 
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                 3.Начин на обезпечаване –  учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на 

Община Перник. 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 – 240 месеца  

 

                5.Индикативен гратисен период и срок за усвояване – 12 месеца 

гратисен период. Срок за усвояване – не по-късно от 31.12.2023г. 

 

                6.Условия за погасяване – погасителен план 

                227 равни месечни погасителни вноски и една изравнителна, съобразно 

сключения договор 

                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 + до 0,85% 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:  

                •   при предсрочно погасяване, извършено със собствени средства на крайния 

получател, таксата е в размер до 1 %. 

                • при предсрочно погасяване със средства, различни от собствените, таксата 

е в размер до 3%. 

                • без такса за предсрочно погасяване след 31.12.2023г. 

- такса за предоговаряне /реструктуриране - няма 

 

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

10.04.2023г. от 11:00ч. в Зала „Панорама“ .  
 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

  /Станислав Владимиров/     П                


