
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

17. 12. 2014 г. 

 Към настоящия момент е в процес на изпълнение Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. между община Септември и 

Министерството на околната среда и водите за проект № DIR-51011116-80-164  с 

предмет „Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. 

 Основните дейности по проекта са свързани с изпълнение на строително 

монтажни работи на ВиК мрежата на гр. Септември и инженеринг (проектиране и 

строителство) на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ на гр. Септември. 

До момента е изпълнена ВиК мрежата по трасето на ЛОТ 22Б ( ул. „Възраждане) от 

бензиностанцията на входа на гр. Септември (бензиностанция Целев) до надлеза над 

ЖП линията, изцяло предвидената в проекта канализационна мрежа в ромски квартал, 

около 90 % от ВиК мрежата на квартал ЮГ, хоризонталния сондаж под ЖП линиите, 

голяма част от сградите и съоръженията на ПСОВ. 

  Във връзка с изпълнението на проекта, община Септември трябва да осигури 

средства за: 

- Мостово финансиране (оборотни средства за финансиране на допустими разходи 

по проекта, преди тяхното възстановяване от ОПОС) -  до 20% от стойността на 

безвъзмездната финансова помощ, с оглед на факта, че съгласно ДБФП общият 

размер на авансовите и междинни искания за средства, депозирани от община 

Септември, не може да надвишава 80% от максималната стойност на 

безвъзмездната финансова помощ (БФП); 

- Собствен принос, който се определя въз основа на калкулирания финансов 

дефицит в рамките на финансовия анализ по проекта (6,40% спрямо общият 

размер на допустимите разходи по проекта); 

- Финансиране на ДДС, което съгласно писмо на УО на ОПОС Изх. № 08-00-4065 

от 21.11.2014 г. се третира като недопустим разход за проекта. 

Актуалната инвестиционна стойност на проекта (определена на база реално сключени 

договори с изпълнители) е 7 067 979,99 лева без ДДС или 8 469 718,83 с ДДС. 

С оглед на горното, актуалната стойност на БФП е 93,6% х 7 067 979,99 лева = 6 615 

629,27 лева. 

Въз основа на горните стойности са извършени и изчисленията по отношение на 

мостовото финансиране, собствения принос и разходите за ДДС, а именно: 

- Мостово финансиране - 6 615 629,27 лева х 20% = 1 323 125,85 лева; 



- Собствен принос - 6,4% х 7 067 979,99 лева = 452 350,72 лева; 

- ДДС по бъдещи разходи за проекта = 1 096 515,29 лева. 

Общо: 2 871 991,86 лева. 

Следва да се има предвид, че горепосочената сума се формира от необходимите 

средства за мостово финансиране (1 323 125,85 лева), преизчисления размер на 

необходимите средства за собствен принос (452 350,72 лева) и ДДС по бъдещи разходи 

за проекта (1 096 515,29 лева), тъй като по искането за окончателно плащане се 

възстановяват само средствата по безвъзмездна финансова помощ, но се отчитат и 

използваните средства за изплащане на общинското съфинансиране и ДДС. 

Съответно, погасяването на средствата за мостово финансиране се планира след 

възстановяване на окончателното плащане – индикативен период април 2016 г., а 

кредита за собствен принос – април 2022 г. (при максимален период на кредита за 

собствен принос – 7 г.). 

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, кметът на 

община Септември кани местната общност да участва в публично обсъждане с цел 

поемане на общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ ЕАД за осигуряване на 

мостово финансиране, собствен принос и ДДС за реализацията на проект: 

„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”. 

Във връзка с изложеното до тук Ви уведомяваме, че на 29.12.2014 г. от 15.00 ч. в 

заседателната зала на Общински съвет с адрес: гр. Септември, ул. „Александър 

Стамболийски” 37а, ще се проведе обществено обсъждане за поемане на общински 

дълг под формата на кредит от фонд ФЛАГ ЕАД за обезпечаване на собственото 

участие и за мостово финансиране по проекта. 

Надяваме се на Вашето активно гражданско участие! 


