
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.1. Относно: Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона 
за общинския дълг за изпълнение на проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация 
и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”

Уважаеми общински съветници,

Община Севлиево изпълнява проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и 
разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, съгласно 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №В1К -  51011116-С060 от 
14.12.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската 
общност. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 
18 258 227,55лв., представляващи 96,65% от общата стойност на проекта. 
Предвиденото задължително съфинансиране от общинския бюджет в размер на 
630888,48 лв.

Срокът за приключване и отчитане на проектът е 14.12.2014 г. За изпълнението 
му са сключени договори за изпълнение на дейностите по СМР, строителен и авторски 
надзор, публичност, канцеларски материали и техническа помощ. Разплащането за 
изпълнените дейности от фирмите се извършва непосредствено след тяхното 
изпълнение, а възстановяването на средствата от страна на Управляващият орган към 
общината, след отчитане и подаване на искане на средства.

За да продължим ритмичността в работата и разплащането към изпълнителите е 
необходимо да осигурим мостово финансиране от 3 703 468,92 лв., което може да се 
получи от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД. 
Мостовото финансиране се осъществява чрез кредит, който се погасява от междинните 
плащания и финално плащане по исканията за средства, като максималния размер на 
лихвите е 110 763,02 лв.

В изпълнение на чл. 15 от Закона за общинския дълг. Кметът на общината 
оповести проекта за ползване на кредит от ФЛАГ, чрез покана за обсъждане, отправена 
до местната общност. Поканата бе публикувана на сайта на Община Севлиево и 
местния в-к „Росица“ (Приложение № 1). На 05.03.2014г. бе проведено публично 
обсъждане. В резултат на направеното представяне не бяха зададени въпроси и не бяха 
изразени възражения, мостовото финансиране за изпълнение на проекта да се 
осъществи чрез отпускане на дългосрочен кредит от Фонда за органите на местното 
самоуправление в България -  „ФЛАГ; ЕАД (Приложение № 2- Протокол от проведено 
обсъждане на 05.03.20114 г.).

Предвид гореизложеното и с цел осигуряване изпълнението на проект: 
„Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево”, предлагам Общински съвет -  Севлиево, да 
вземе следното:



Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет -  
Севлиево дава съгласие:

1. Община Севлиево да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България -  „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Инвестиционен проект 
за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град 
Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, 
приоритетна ос 1, процедура №: В0161Р0005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 
10 000 е.ж.”, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга -  3 703 468,92 лв., (три милиона 
седемстотин и три хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 
деветдесет и две стотинки)-,

• Валута на дълга -  лева;

• Вид на дълга -краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване -  до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата -  чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № В1К- 51011116-С060 от 14.12.2012 г.;

• Максимален лихвен процент -  шестмесечен Е11К1В0К плюс максимална 
надбавка от 5.078%;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски -  съгласно 
ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка;

• Начин па обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Севлиево, с
изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ 
№В1К -  51011116-С060 от 14.12.2012 г., сюпочен с Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от
Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Севлиево да подготви искането за 
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка -  „Уникредит Булбанк” АД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на Решението 
по т. 1.

/д -р  И ван  И ван ов/

кг/вн
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Юлиана Мур це пее с .Ку-Ку 
(енд ' в Свкцов н Разград

МАЯ ПНЕВА
Деветгодишната севлиевка Юлиана Мур ще вземе учас

тие в концертите, които .Шоуто на Слави' ще организира в 
родните градове на финалистките от конкурса за екранна 
партньорка на г-н Андреев. Нашето момиче също взе участие 
в певческата надпревара, където показа завиден талант и 
сценично поведение. Преди дни Слави Трифонов обяви, че в 
родните градове на победителките Крисия, Симона и Гергана 
ще бъдат организирани концерти, които ще бьдат излъчени 
по Би Ти Ви. По думите му в тях ще участват и ,Ку-ку бенд“, и 
други известни български изпълнители.

Освен тях, за участие в концертите са поканени и другите 
четири момичета, които отпаднаха от конкурса. Това са Юли
ана Мур, Ива Цветанова, Калина Стоилова и Диана Чаушева. 
Първият концерт ще се проведе в събота, на 1 март, в града 
на Симона Иванова - Свищов.

След това на Националния празник на страната -  3 март, 
децата ще пеят в Разград, квдето живее Крисия. Концертът ще е 
на голямата сцена в драматичния театър „Антон Страшимиров" - 
т. нар. нов театър, който събира публика от около 600 дущи. 
Юлиана ще пее и в родния фад на Гергана Тодорова - Стара 
Загора, но засега датата на концерта все още не е определена. 
Предполага се, че той ще се състои в средата на март.________

Малката певица е сред .Успелите 
деца на България за 2013 година"

ДЕСИ ДИМИТРОВА
9-годи||ната възпитаничка на музикално-певчаската школа при ДК ,Й. Йовков“ Юлиана 

Ян Мур е третото номинирано талантливо севлиевче в списъка на .Успелите деца на Бълга
рия“ за Клуб,;,2013", организиран от фондация „Димитър Бербатов“. Малката чаровница за 
първи път попада сред даровитите деца в популярния годишен проект на фондацията, след 
като стана.^ийестна с таланта си не само в родния Севлиево, а и в цялата страна, с участи

ето си в телевизионния формат на „Шоуто на Слави“ - „Избор на сценична партнъорка на г-н 
Андреев“.

Талантливата певицата, с вокален педагог Цветан Цонев, заслужи мястото си сред даро
витите деца заради спечелени три награди през изминалата 2013 г. Юлияна е носител на 

златен медал от първа възрастова група, в раздел „Забавна и популярна музика“ от IX наци- 
оналей;де|ско-юношески конкурс, с международно участие за музикално и танцово изкуст

во „Орфеева дарба“ в София. Тя спечели и първото място в първа възрастова група е 
раздел „Индивидуални изпълнители“ от националния конкурс за млади изпълнители на 

популярна песен .Една българска роза“ в Казанлък и престижното второ място от 
петия конкурс за млади изпълнители на популярна песен .Съзвездие“ в Шумен.

С номинацията на Юлияна Мур, 6 списъка на даровитите деца за Клуб ,2013“ на 
фондацията вече има три севлиевчета. Другите двама родни таланти са виртуоз- 
'.ният пианист Мирослав Христов и малкият тамбурист Петър Монев. Номинации 

отличените през 2013 г. деца в областите: изкуство, наука и спорт, за участие 
и шестия по ред годишен проект се приемаха до 16 февруари. Окончателният 

■ Списък на Клуб “2013 ' ще бъде обявен вероятно през втората половина на март 
през месец април, информират на сайта на Фондацията.

Ми.ли пршишми -  нигтпшци и биИши учиг- 
тници ВъВ фолклорен ансамбъл „РаяВитие", 

ч1Т1пип1 ир» шик - 
Д енят на самодееца!

Благодарим на всички за усилията и времею. отдадени на 
фолклора и ансамбъла! Вие сте спомагали за развитието на 
нашия сьстаз и продължавате и сега да съхранявате една от 
най-големите ценности на нацията ни - фолклорът! Бвдеге зд
рави вие и вашите семейства, гордейте се със способноспа 
си да изпълнявате български фолклор, защото това е тръпка 
за цял живот и невероятна възможност да предадеш нен|0 
толкова ценно на идващите след нас поколения!

От ръководителите на ансамбъл  
.Развитие" при Н'1 "Развитие-1870

„ И Р М С -Й О Р Д Й Н И Д  Б А Н К О В А "  ЕТ

БИЗНЕС - ЦЕНТЪР 
ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

ИНВЕСТИЦИЦИОННИ КРЕДИТИ •ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
КРЕДИТИ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА 

ЗА МАЛКИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ*СТРАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 
ЧРЕЗ

МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД 
Група на Българска банка за развитие

БИРАРИЯ „Ш АНС”
Ви к а н и  д а  о т п р а з н у в а т е  п р и  п ас : 
ПЛРТИ ЗЛ ДЕТСКИ РО Ж Д Е Н И  ДНИ 

и ли  ИЛРТИТЛ ЗЛ ВЪЗРАСТНИ

У .?

Телефони за записване: 
0894459308  и 

0879275533 или на няси 
ЖК "Митко Папаузов" 

6л,28, ЮЖЕН КОМПЛЕКС 
ДО УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 

ЕМвиЗН Т1МЕ

!.'!!! Изрежи този талон и с него ще получиш подарък тор
та за партито!!!!!! (ПРИ ЗАЯВКА -  ОСИГУРЯВАМЕ ВОДЕЩ)

ЕМЕЯеО^РЯО УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център 

Г.Оряховица и Габрово
На 06.03.2014 г., от 13.00 до 17.00 ч., поради извършване 

на обслужване на съоръженията за доставка на електроенер
гия в община Севлиево, ще бъде прекъснато електрозахранването 
в района на ЖСК „Димитър Благоев" бл.5 -  „Космос”.

На 17.03.2014 г„ от 08.30 до 15.30 ч., поради извършване на 
обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия в об
щина Севлиево, ще бъде прекъснато електрозахранването в района 
на: ф-ма "Паралел’ , Вторични стровини, ф-ма "Изгрев 90”, ф-ма 
"ПКИ-Димитър Хинков”, ф-на Хидромелиорации", ф-ма „ДЕА”, 
ф-ма Провими', ф-ма "Млека груп', ф-мите в бившето "Родопа", 
ф-ма „Бета логистик", ф-ма „Детелина", Овощен разсадник и бензи
ностанция .Балджиев", ф-ма .Майк“ , бензиностанции „Петрол" и 
„Екопетролиум", митническо бюро Севлиево, магазин „Зора".

На 19.012014 г., от 08.30 до 16.00 ч., поради извършва
не на обслужване на съоръженията за доставка на електрое
нергия в община Севлиево, ще бъде прекъснато електрозах
ранването в района на: Севлиевски лозя -  в района по пътя за 
Вран, с. Яворец, с. Драгановци, с. Драгиевци, с. Новаковци.

Временни смущения в електрозахранването на 19.03.2014 г., 
в интервала от 08.30 ч. до 09.00ч. и от 16.30 до 16.00 ч., ще 
има в районите на: с. Гъбене, с. Смиловци, с. Борското, с. Каме- 
щица, с. Музга, с. Дебел дял, с. Кастел, с. Батошево -  махала 
ДИП и Почивна станция „Люляци".

На 20.03.2014 г., от 08.00 до 09.00 ч. и от 16.00 до 17.00 ч., 
поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията 
за доставка на електроенергия в община Севлиево, ще бъде пре
къснато електрозахранването в района на: с. Крушево и с. КДпаден.

Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център 
Г.Оряховица и Габрово, се извинява на своите клиенти за възник
налото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна ин
формация можете да получите на тел. 0700 161 61.

Яна О к и ш р о н  с г о м н а н  играла за д е тсн  творчесш  на КНСЕ
Яна Димитрова, ученичка 

от II СУ „Стефан Пешев", полу
чи голямата награда от Наци
оналния конкурс за произве
дения на изкуството, израбо
тени от талантливи деца, орга
низиран от КНСБ и СНЦ „Бла
готворителен фонд проф. д-р 
Желязко Христов д.м.". След

като през есента бяха прове
дени регионапните кръгове на 
конкурса, отличените от тях 
произведения се състезаваха 
на национално ниво. Комисия 
от художници, преподаватели 
по изобразително изкуство и 
български език и литература 
оцениха таланта на Яна в нап

равление „Живопис”, втора 
възрастова група (10-14 г.) на 
регионапния кръг в Габрово. В 
същото направление, но в 
първа възрастова група {5-9 
г.), трето място печели Евалин 
Хаиредин от школата при НЧ 
„Развитие 1870“.

Участниците ще бъдат

официално наградени на 4 
март в Централата на КНСБ в 
София, където ще бъде под
редена и изложба с произве
денията от конкурса. Отличе
ните ще получат Купа и гра
мота, а всички участници в 
Националния конкурс ще по- 
лучат грамота за участие.

Севлиевчета представят вьв Виена...
П р о д ъ л ж а в а  о т  с т о .  1
Поканата за нея идва веднага 
след изключително успешната 
експозиция на пътуващата из
ложба „Да бъде светлина“, ко
ято нашите таланти откриха 
там в края на миналата годи
на.

Експозицията „Знаци и 
символи на българската иден
тичност“, на чието отфиване е 
поканена цялата българска об
щност в Австрия, включва уни
кални творби, изработени от 
царевична шума и с мотиви от 
чипровски килими и български 
народни носии, към които има 
и подробни описания на из
ползваната символика. Чрез 
използването на различни тех
ники, децата от трите школи 
успешно запечатват на белия 
лист багрите, знаците и симво

лите на българската идентич
ност. „Няма по-подходяща дата 
от 3 март, на която на бъде от
крита изпожбата. За Севпиево 
е чест, че творбите на нашите 
деца се харесват от хора от 
цял свят“, категорична е Сне
жана Велчева и добавя, че 
предстои изложбата да бъде 
показана в Москва, Токио и 
други световни столици. Тя и 
нейната възпитаничка Алекзан- 
дра Денева (13 г.) ще присъст
ват на официалното откриване.

На следващия ден, 4 март, 
двете ще отпътуват за словаш
ката столица Братислава, къде
то пък лично миниотър-предое- 
дателят Павол Пашка ще отк
рие другата уникална изложба 
с творби на децата от севлиев
ската школа - „Да бъде свет
лина“.

Честит юбилей!
70 години
на Иван Лалев от

с. Градница, 
дългогодишен читалищен 
секретар и общественик.

4  Пожелания за здраве, 
Щ^ълголетие и Все така да 

се включва В културния и 
обществен живот на 

градничани като 
председател на 

пенионерския клуб.

ГОЛЯМО НАМАЛЕНИЕ 
на гранитогрес и плочки за баня

ОТ 20% д о  50%
магазин -АРГО М- ул. "М. Попов" 83А, на изхода 
за Габрово, преди бензиностанция “Шопов”, тел. 0675/3-59-12

мае •! 21 «•

0  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

на параметрите на общински заем  от „ФЛАГ" ЕАД за 
разплащ ания по проект „Инвестиционен проект за  
рехабилитация и разширение на водопроводна и 

канализационна мрежа на град Севлиево”
На 0 5 .0 3 .2 0 1 4  г., в зала 3 00  на административната 

сграда на Община Севлиево, от 17.30 часа, ще се проведе 
публично обсъждане на параметрите на общински заем от 
фонда за органите на местно самоуправление в България 
„ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на проект „Инвестиционен 
проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево".

Община Севлиево изпъпнява Договор ВС 161Р0005/10/ 
1.11/02/16 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално раз
витие и от Кохезионния фонд на европейската общност. 
Максималната стойност на безвъзмездната финансова по
мощ е в размер на 18 258 227,55 лв., представляващи 
96,65 % от общата стойност на проекта. Предвидено е съ- 
финансиране от общинския бюджет в размер на 576 443,17 
лв.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е склю
чен на 14.12.2012 г. и следва да приключи на 14.12.2014 г. 
За изпълнението му са сключени договори за изпълнение 
на дейностите по СМР, строитепен и авторски надзор, пуб
личност, канцеларски материали и техническа помощ. Разп
лащането за изпълнените дейности от фирмите се извършва 
непосредствено след тяхното изпълнение, а възстановява
нето на средствата от страна на Управляващият орган към 
общината, след отчитане и подаване на искане на средства. 
За да продължим ритмичността в работата и разплащането 
към изпълнителите е необходимо да осигурим мостово фи
нансиране от 3 703 468,92 лв., което може да се получим 
от фонда за органите на местно самоуправпение в България 
„ФЛАГ ЕАД. Мостовото финансиране се осъществява чрез 
кредит, който се погасява от междинните плащания по ис
канията за средства, като размерът на лихвите е 
11 0763,02 лв.

За съфинансирането по Договора за безвъзмездна фи
нансова помощ Община Севпиево не разполага със свобо
ден финансов ресурс. В тази връзка бяха проведени кон
султации с Фонда за органите на местно самоуправление в 
България „ФЛАГ” ЕАД, който отпуска кредити на общини при 
облекчени условия за подготовка и изпълнение на проекти 
по оперативни програми. Спед предоставяне на изисканите 
документи по изпълнението на проекта, „ФЛАГ" ЕАД предла
га следните кредитни условия: Дългосрочен кредит за съфи- 
нансиране в размер на 576 443,17 лв. с период на погася
ване 5 години и размер на пихвите 88 556,27 пв. Заемът 
ще бъде погасяван от настоящи и бъдещи постъпления по 
бюджетната сметка на Община Севлиево, също така от соб
ствените приходи и общата изравнителна субсидия.

На публичното обсъждане ще бъде предоставена пълна 
информация за кредитите от „ФЛАГ” ЕАД за мостово финан
сиране и съфинансиране, възстановяването на средствата 
от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." и гра
фиците за погасяване.
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Покана за публично обсъждане на параметрите на общински 
заем от „ФЛАГ" ЕАД

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов кани всички жители на общината на 
публично обсъждане на параметрите на общински заем от Фонда за органите 
на местно самоуправление в България „ФЛАГ" ЕАД за изпълнението на проект 
„Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево", което ще се проведе на 05.03.2014 
г. от 17.30 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.

Община Севлиево изпълнява Договор 86 161Р0005/10/1.11/02/16 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност. 
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 
18 258 227,55 лв., представляващи 96,65 % от общата стойност на проекта. 
Предвидено е съфинансиране от общинския бюджет в размер на 576 443,17

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 14.12.2012 г. и 
следва да приключи на 14.12.2014 г. За изпълнението му са сключени 
договори за изпълнение на дейностите по СМР, строителен и авторски 
надзор, публичност, канцеларски материали и техническа помощ. 
Разплащането за изпълнените дейности от фирмите се извършва 
непосредствено след тяхното изпълнение, а възстановяването на средствата 
от страна на Управляващият орган към общината, след отчитане и подаване 
на искане на средства.

За да продължим ритмичността в работата и разплащането към 
изпълнителите е необходимо да осигурим мостово финансиране от 
3 703 468,92 лв., което може да се получи от Фонда за органите на местно 
самоуправление в България „ФЛАГ" ЕАД. Мостовото финансиране се 
осъществява чрез кредит, който се погасява от междинните плащания по 
исканията за средства, като размерът на лихвите е 11 0763,02 лв.

За съфинансирането по Договора за безвъзмездна финансова помощ Община 
Севлиево не разполага със свободен финансов ресурс. В тази връзка бяха 
проведени консултации с Фонда за органите на местно самоуправление в 
България „ФЛАГ" ЕАД, който отпуска кредити на общини при облекчени 
условия за подготовка и изпълнение на проекти по оперативни програми. 
След предоставяне на изисканите документи по изпълнението на проекта, 
„ФЛАГ" ЕАД предлага следните кредитни условия: Дългосрочен кредит за 
съфинансиране в размер на 576 443,17 лв. с период на погасяване 5 години и 
размера на лихвите 88 556,27 лв. Заемът ще бъде погасяван от настоящи и 
бъдещи постъпления по бюджетната сметка на Община Севлиево, също така 
от собствените приходи и общата изравнителна субсидия.

На публичното обсъждане ще бъде предоставена пълна информация за 
кредитите от „ФЛАГ" ЕАД за мостово финансиране и съфинансиране, 
възстановяването на средствата от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г." и графиците за погасяване.
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П Р О Т О К О Л

Днес, 05.03.2014г. в сградата на Община Севлиево - зала 300, се проведе 
публично обсъждане на общински заем от ФЛАГ за разплащания по проект; 
„Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево”.

В присъствените списъци на обсъждането фигурират граждани, юридически 
лица, общински съветници и служители на администрацията на община Севлиево. 
Присъстваха общинското ръководство и екипа по управление на проекта.
Обсъждането бе водено и открито от д-р Иван Иванов - кмет на Община Севлиево.
Д-р Иванов поздрави всички присъстващи и благодари за тяхното участие в 
обсъждането. Той обясни необходимостта от провеждане на обсъждането и 
стартирането на процедурите за внасяне на искания за мостово финансиране и 
съфинансиране на проекта от Фонд ФЛАГ до възстановяване на средствата от УО на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по съответните междинни и 
окончателно плащане на проекта. След краткото представяне на целта на обсъждането, 
д-р Иванов даде думата на Ивелина Белчева -  финансист по проекта.

Г-жа Белчева представи презентация пред участниците, която включваше 
следните основни моменти: обща информация, цели и обхват, сключените договори за 
изпълнение на дейностите по проекта, изпълнените дейности, финансовото изпълнение 
на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево”.

Г-жа Белчева акцентира на факта, че направения финансов анализ и план за 
актуване на дейностите по СМР показва, че за да продължи ритмичността в работата и 
разплащането към изпълнителите, са необходими 3 703 468,92 лв. -  мостово 
финансиране до възстановяване на средствата от УО на Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2014“. Сумата може да бъде осигурена чрез мостови кредит от Фонд 
„ФЛАГ“ и обезпечаване на задължителното съфинансиране по проекта в размер на 
630 888,48 лв. Отбелязано бе, че са проведени консултации с Фонда за органите на 
местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за възможностите за кандидатстване 
с кредит за мостово финансиране и съфинансиране, като бяха представени и 
предложените кредитни условия, а именно;

• Дългосрочен кредит за мостово сфинансиране при следните условия;
Сума на кредита 3 703 468,92 Такса управление 100,00

Срок в месеци 12 Рискова надбавка % 3,000

ЕУШВОК % 0,399 Обща лихва % 5,477

Надбавка ФЛАГ % 2,078 Общо лихви 110 763,02

Общо за връщане 3 814 231,94

Средствата по този кредит ще бъдат възстановени с разплатените междинни плащания 
от ОПОС.



Дългосрочен кредит за съфинансиране:
Сума на кредита 630 888,48 Такса управление 100,00

Срок в месеци 64 Рискова надбавка % 3,000

ЕИИВОК % 0,399 Обща лихва % 5,477

Надбавка ФЛАГ % 2,078 Общо лихви 96 348,82

Общо за връщане 727 237,30

Средствата по този кредит ще бъдат погасявани от настоящи и бъдещи 
постъпления по бюджетната сметка на Община Севлиево, както и от собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия. Г-жа Белчева поясни, че консултациите с 
„ФЛАГ“ ЕАД все още продължават. Представянето на презентацията приключи и тя 
прикани присъстващите да вземат отношение по изнесената информация.

Д-р Иванов благодари и прикани всички присъстващи да вземат отношение по 
темата на обсъждането.

Обсъждания:

Никой от присъстващите в залата не изрази възражение срещу кандидатстването 
пред ФЛАГ за мостово финансиране и съфинансиране на проект „Инвестиционен 
проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на 
град Севлиево”.

Д-р Иванов обобщи, че няма изказвания срещу намеренията на общината, както 
и че съгласно Закона за обпщнския дълг, считано от 05 март до 4 април 2014 г. ще тече 
30 дневния срок, в който обсъждането ще продължи. След изтичане на 
законоустановения срок, ще бъде предложено на Общински съвет -  Севлиево да вземе 
решение. Община Севлиево да кандидатства за кредитиране от Фонд „ФЛАГ“. Д-р 
Иванов благодари на присъстващите и закри обсъждането.

Изготвил: и  ' I

Валентина Неделчева ’ 
Координатор проект


