ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Златарица кани
местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица,
които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на
община Златарица, на обществено обсъждане на предложение за поемане на
дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител Община Златарица, с
договор за банков кредит под условие, за обезпечаване авансовото плащане по
споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №
РД-50-140/21.10.2016 г. и допълнително споразумение към същото № РД-50140/30.10.2016г., сключено между Министерство на земеделието и храните, дирекция
„Развитие на селските райони“ – Управляващ орган на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 и „Местна инициативна група общини Елена и
Златарица“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.
1. Максимален размер на банковата гаранция – 122 380/Сто двадесет и две хиляди
триста и осемдесет/ лв.
2. Валута на банковата гаранция – лева.
3. Срок на валидност на банковата гаранция – 30.12.2023 г.
4. Бенефициент - Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
5. Такса за издаване на банковата гаранция – с максимална стойност до 0,60 % от
размера на банковата гаранция, на тримесечие или част от него, за периода на
гаранцията.
6. Такса за подаване на искане– без такса.
7. Условия за погасяване на вземането на Банката, възникнало след реално
плащане по гаранцията- От датата на плащане, Банката служебно оформя целеви
кредит в размер на платената от нея към Бенефициента сума със срок на
издължаване
до 3 години и при годишен лихвен процент до 7%.
8. Начин на обезпечение - Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на
120 % от размера на гаранцията върху настоящи и бъдещи вземания на Община
Златарица на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по
банкова сметка с IBAN BG77 CECB 9790 3159 4730 00, BIC CECBBGSF, открита
при Централна кооперативна банка АД, с титуляр Община Златарица, формирано от
настоящи и бъдещи собствени приходи на общината по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от
„а“ до „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 1 букви “б“ и „в“ от Закона за публичните финанси и
доходите от тях.
9. Договор за кредит под условие – в случай, че „Местна инициативна група общини
Елена и Златарица“ не изпълни ангажиментите си по договора за отпускане на
финансова помощ, сключен с Министерство на земеделието и храните, дирекция
„Развитие на селските райони“ – Управляващ орган на Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 и ЦКБ АД клон Велико Търново плати
банковата гаранция, условният кредит се трансформира в ефективен със следните
основни параметри:
- Срок на издължаване – до 3 години;
- Максимален лихвен процент до 7 % годишно.
Обсъждането ще се проведе на 07.08.2017 г., в залата на Общински съвет от 10,00
часа. На ел.адрес: ob_zlatarica@mail.bg до 06.08.2017г. се приемат мнения, предложения
и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.
ПЕНЧО ЧАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

