
 
 

ПРОЕКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Целта на  проекта за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на 

съществуващ общински дълг – съществуваща облигационна емисия с присвоен ISIN BG2100027171 

на Община Поморие, е да се постигнат лихвени плащания под 2.2% -  по-изгодни финансови условия 

при погасяване на остатъка от общинския дълг и ежемесечно погасяване на дължимата лихва. 

  

Стойността на проектния дълг ще  е 14 896 000 лева /Четиринадесет милиона осемстотин 

деветдесет и шест лева/, които представляват непогасен остатък към 10.10.2022 г. от съществуващ 

общински дълг - текуща облигационна емисия с присвоен ISIN BG2100027171 на Община 

Поморие ;   

 

Източници на финансиране на проекта – настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия за 

местни дейности на Община Поморие, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ   
 

Параметри на проектния общински дълг са както следва: 

1.Максимален размер -  14 896 000 лева /Четиринадесет милиона осемстотин деветдесет и шест 

хиляди лева/ ; 

2. Валута на дълга - български лева; 

3. Вид на дълга - дългосрочен, целеви, инвестиционен банков кредит, поет с договор за общински 

заем. 

     4. Начин на обезпечаване - Учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози 

върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени 

приходи на Общината, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните 

финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности на Община Поморие, съгласно чл. 52, 

ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ, както и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват 

гореописаните вземания. 

5. Условия за погасяване: 

- срок за погасяване на кредита - до 120 месеца /до 10 г./; 

6. Начин на погасяване: 

- на главницата на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване на част или на 

целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки. 

- на лихвата - всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит. 

7. Размери на плащанията по кредита: 

- годишният лихвен процент за редовен дълг ще се формира като сбора от променлив лихвен 

индекс - или ОЛП /основен лихвен процент/ на БНБ или лихвен индекс, предложен от съответния 

участник плюс предложена от участниците надбавка в размер не по-голям от 2,00 процентни пункта  

- комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима ежегодно върху 

размера на усвоената и непогасена част от главницата - не по-висока от 0,02% годишно. 

- без такси за предсрочно погасяване; 

- без комисионна за ангажимент. 

8. Начини за усвояване на дълга – еднократно до два месеца, считано от датата на подписване на 

договора. 

 

 

28.10.2022 г.     Зам.кмет „Бюджет и Финанси” 
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