РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг оповестявам датата за
публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от "Фонд
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, във връзка с
реализирането на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически
атракции в Ямбол” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/022 по ОП „Регионално развитие”, което ще се състои на
05 септември 2013 г. от 17,00 часа в зала № 107 в сградата на Община Ямбол.
Каня всички граждани, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са
заинтересовани от процедурата да се включат, като дадат своите предложения и мнения
относно намерението на Общината да поеме общинския дълг.
ПАРАМЕТРИ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ЗАЕМ:

1. Осигуряване на временен финансов ресурс в размер на 1 800 000 лв. чрез
поемане на общински дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ" - ЕАД за срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване за изпълнението на проект „Подобряване и
популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” на обща стойност
5 670 093,15 лв.
2. Обезпечаване на общинския дълг:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по предоставената от
Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” безвъзмездна
финансова помощ в размер на 5 670 093,15 лв. по Договор № BG161PO001/3.103/2010/022.
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона
за общинския дълг;

Допълнителна информация:
Общинска администрация – гр. Ямбол, IV етаж, стая № 406, тел. 046/681 406

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ: ГЕОРГИ СЛАВОВ

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
Тел: +359 46 681 111, факс: +359 46 662 247
e-mail: obsv@obshtinayambol.org
web: www.yambol.bg

