
 

  

 

 ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 
 

                                                 ПОКАНА           Рег. индекс и дата: 9100-756/16.06.22 

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ 

ПО ПРОЕКТ  „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ВРАЦА- II - ФАЗА” 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Община Враца, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие 

с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 

от Закона за общинския дълг, кани местната общност да участват в публично обсъждане за 

поемане на дългосрочен общински дълг по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. 

Враца - II-ра фаза ”. 

 

 Община Враца е бенефициент по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. 

Враца“-  I-ва и II-ра фаза, изпълняван по Оперативна програма (ОП) „Околна среда ОПОС 

2007-2013г. - ДБФП № 58111-С065-256/21.12.2009 год.  и Оперативна програма (ОП)  

„Околна среда 2014-2020г.”, Приоритетна ос 1 „Води” - ДБФП BG16M1OP002-1.005-0005-

C03/01.11.2016г.  

Обща стойност на проекта: 136 373 288,07 лв. 

 

- 98 818 893,59 лв. от Кохезионен фонд на ЕС 

 

- 24 704 722,42 лв. от държавния бюджет на Р България 

 

- 12 849 672,06 лв. от Община Враца (външен заем) 

 

След фазиране на проекта, финансовите параметри са следните: 

- Обща стойност на одобреният проект на Община Враца, „Интегриран проект за 

воден цикъл на гр. Враца- II-ра фаза” е: 114 506 125,63 лв. 

- Начин на финансиране: 
-  ДБФП  BG16M1OP002-1.005-0005-C03/01.11.2016г. по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

• 90,58 % БФП 

• 9,42% – Съфинансиране от Община Враца 

 

1. Общи параметри на проекта: 
- Предназначение: „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и 

удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца;  

2. Номер на договори: ДБФП №58111-С065-256/21.12.2009 год. и ДБФП 

№ BG16M1OP002-1.005-0005-C01, № Д-34-37/28.10.2016 год. 

3. Бенефициент: Община Враца 

4. Предмет на обсъждането: Предложение за трансформиране на два краткосрочни 

(мостови) договора за кредит, в дългосрочени общински дългове под формата на кредити за 

обезпечаване на наложените финансови корекции и недопустими разходи по Проект: 

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ II-ра фаза”. 

Община Враца има сключени: 



 

1.  Договор за кредит № 1161 от 22.05.2020 г. с фонд ФЛАГ ЕАД, който касае 

изпълнението на Проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II-ра фаза“. 

Договорът е сключен на основание Решение № 105 от 31.03.2020г. на Общински съвет 

– Враца, с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел 

реализацията на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II-ра фаза“. 

Кредитът е краткосрочен (мостови), на стойност 3 600 000 лева (три милиона и шестстотин 

хиляди лева), със срок за погасяване – 25.08.2022 година. 

След окончателно плащане, по договора е извършено предсрочно, частично погасяване 

на главницата, в размер на 2 951 647,37 лв. /два милиона деветстотин петдесет и една хиляди 

шестстотин четиридесет и седем лв. и 37ст., от което следва, че сумата за погасяване е 

648 352,63 лв. /шестстотин четиридесет и осем триста петдесет и два лева и 63 стотинки./ 

2. Договор за кредит 1263 от 20.07.2021 г. с фонд ФЛАГ ЕАД, който касае 

изпълнението на Проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II-ра фаза“. 

Договорът е сключен на основание Решение № 398 от 25.05.2021 г. на Общински съвет 

– Враца, с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел 

реализацията на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца – II-ра фаза“. 

Кредитът е краткосрочен (мостови), на стойност 3 600 000 лева (три милиона и шестстотин 

хиляди лева), със срок за погасяване – 25.08.2022 година. 

 

След проведените преговори с Фонд Флаг, финансовите параметри на дълга за 

допълнително финансиране са: 

1. Максималният размер на кредита: до 4 248 352,63 лв. /четири милиона двеста 

четиридесет и осем хиляди триста петдесет и два лева и 63ст./, от които: 

 

- За финансови корекции по договор С260/19.12.2013г. „Рехабилитация на стоманен и 

реконструкция на съществуващ  азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до 

гр.Враца„ с изпълнител МС Техно-хидро ДЗЗД в размер на 1 603 657,79лв /един милион 

шестстотин и три хиляди шестстотин петдесет и седем лв. и 79ст./ след приспадане на 

финансова корекция за аванс,включена в дългосрочен мостови кредит 1237/23.0.2021г.    

- За финансова корекция по договор С-166/11.09.2012г. „Инженеринг за реконструкция 

на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”, с изпълнител ВМВ ДЗЗД в размер 

на 349 880,09 лв. /триста четиридесет и девет  хиляди осемстотин и осемдесет лв. и 09ст./ 

представляваща финансова корекция по разходи от втора фаза по договора. 

- За финансови корекции по договор С-206/31.10.2012г. „Реконструкция на 

водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. 

Враца – ЕТАП 1”с изпълнител ВОДЕН ЦИКЪЛ 2011 ДЗЗД в размер на 391 279,57 лв. /триста 

деветдесет и една хиляди двеста седемдесет и девет лв. и 57ст./ 

- За финансови корекции по договор У-270/12.11.2019 г. „Изпълнение на строителен 

надзор и функции на Инженер по ФИДИК за договор/и с договорните условия на ФИДИК за 

обект:Строителен мениджмънт и строителен надзор на обект "Рехабилитация на стоманен и 

реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска 

бара до гр. Враца" с изпълнител СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД в размер на 24 908,10 лв. 

/двадесет и четири хиляди деветстотин и осем лв. и 10ст./ 

- За финансови корекции по договор У-177/30.0.82011 г. "Проучване, проектиране и 

упражняване на авторски надзор за обект: Захранващ водопровод от яз. "Среченска бара" до 

гр. Враца" с изпълнител РЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в размер на 5 491,52 лв. /пет хиляди 

четиристотин деветдесет и един лв. и 52ст./ 

- За финансови корекции по договор С-220/05.12.2012 г. Реконструкция на 

водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. 

Враца – ЕТАП 2” с изпълнител ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД в размер на 63 247,58 

лв./шестдесет и три хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 58 ст./ 

- За финансови корекции по договор У-109/01.07.2016 г. „Строителен мениджмънт и 

строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден 



 

цикъл на град Враца- II фаза" с  изпълнител КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС ООД в  размер на 

34 080,87 лв. /тридесет и четири хиляди и осемдесет лв. и 87ст./ 

 Описани в Решения за верификация от № 3 до № 26 в ИСУН 2020 Информационна 

система за управление и наблюдение. 

- за непредвидени разходи превишаващи провизорните по договор  С-206/31.10.2012г. 

„Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на 

канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП 1”с изпълнител ВОДЕН ЦИКЪЛ 2011 ДЗЗД в 

размер на 1 775 807,11 лв. /един милион седемстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин и 

седем лв. и 11ст./, по фактури №31/19.03.2018г. и №32/01.10.2018г. 

 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

4. Условия за погасяване:  

4.1. Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване; 

4.2. Източници за погасяване – от собствени бюджетни средства; 

5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 

от 4.083 %; 

6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на финансиращата институция; 

7. Погасителна схема – същата ще бъде изготвена преди подписване на договора. 

8. Начин на обезпечаване: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на община Враца, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Враца по чл. 52, 

ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог; 

 

Място и дата на провеждане на обсъждането: 

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.06.2022 г. от 17:00 часа. в Конферентната зала 

на Община Враца (ет. 3 срещи МТД Враца).  

 

При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 

27.06.2022 г. и ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца (ет. 3 срещи МТД 

Враца) от 17:00 часа. 

 

 

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ  (П) 

Кмет на Община Враца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


