ОБЩИНА ШУМЕН
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
ОТ ОБЩИНА ШУМЕН
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за
провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Шумен,
кметът на Община Шумен кани всички граждани, обществени организации, юридически
лица и заинтересовани лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ от Община
Шумен с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционни проекти:
1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И
МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ШУМЕН“
Предназначение – повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване
състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на физическите
елементи на градската среда.
Стойност - до 15 000 000 лв. /петнадесет милиона/ лева с ДДС;
Валута на дълга – български лева;
Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране
на инвестиционен проект;
Условия на погасяване – погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план;
Начин на обезпечаване – чрез учредяване на залог върху приходите на Община Шумен.
2. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ / ЧАСТИ ОТ
УЛИЦИ В СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН“
Предназначение - повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване
състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на физическите
елементи в селата на територията на Община Шумен.
Стойност - до 3 000 000 лв. /три милиона/ лева с ДДС;
Валута на дълга – български лева;
Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране
на инвестиционен проект;
Условия на погасяване – погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план;
Начин на обезпечаване – чрез учредяване на залог върху приходите на Община Шумен.
ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЮЛИ 2021 Г. (ПЕТЪК) ОТ
13:30 ЧАСА В ЗАЛА „ПРОФ. ВЕНЕТА ВИЧЕВА“ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА
ШУМЕН.

Мнения, предложения, становища и въпроси могат да се изпращат в срок до 12:00 часа
на 23.07.2021 г. на е-mail mayor@shumen.bg или чрез сайта на общината
https://www.shumen.bg/kontakti-2/
Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на общината
http://www.shumen.bg в секция „Обществено обсъждане“

ОЧАКВАМЕ ВИ.
С УВАЖЕНИЕ,
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

