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НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 Основните проблеми на инфраструктурата в община Марица са свързани с 
компрометирана асфалтова настилка, разрушени бордюри и достъп до сградите. Липсва 
осигурена възможност за архитектурна достъпност за хора с увреждания от уличното 
платно до тротоарите. Приоритет за обновяване са уличните платна, които през изминалите 
години не са били ремонтирани и реконструирани.  

Целта на проекта е насочена към повишаване качеството на техническата 
инфраструктура и подобряване на жизнената среда чрез подобряване на транспортната 
свързаност в населените места на община Марица. Инвестицията цели да обхване ключови 
улици в 18 населени места в общината. Усилията на общината са насочени към 
подобряване на условията за живот за жителите и посетителите в общината. До момента 
общинската администрация е разработила е реализирала множество инвестиционни 
проекти, насочени към подобряване на сградния фонд, включително ремонт, 
реконструкция, повишаване на енергийната ефективност на съществуващи и изграждане на 
нови обекти на образователната инфраструктура. Инвестиции са направени във връзка с 
обновяване на ВиК инфраструктурата, управлението на отпадъците и осигуряване на 
достъпност в населените места на общината. 

Основните цели на инвестиционното предложение предвиждат дейности за 
подобряване и реновиране на техническата инфраструктура и жизнената  среда в 18 
населени места в община Марица. Специфичните цели на проекта включват: 

- Изпълнение на мерки за възстановяване и развитие чрез директно въздействие върху 
инфраструктурните и екологични условия, с цел подобряване качеството на живот на 
жизнената и работна среда; 

- Интегриране на групите в неравностойно положение, посредством създаване на 
достъпна архитектурна среда.  

Предложените обекти са част от комплексен проект, посочен в приоритетните 
проекти за подобряване на инфраструктурата в община Марица (съгласно Общински план 
за развитие на община Марица за периода 2014-2020 г.) и са оценени с висока обществена 
значимост. Новите решения ще допринесат за подобряване на качеството на живот в 
населените места в общината. 

Инвестиционният проект, които ще бъдат финансирани чрез дълг включва следните 
обекти: 



- село Маноле – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.25-та, ул.14-та, ул.54-та, 
и ул.60-та, с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 5775кв.м. 
Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, 
доставка и полагане на неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон, доставка и полагане 
на нови бетонови бордюри и пътни ивици, доставка и монтаж на дъждоприемни и 
ревизионни шахти за включване в съществуващ дъждовен колектор. 

- село Манолско Конаре – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.13-та, ул.19-
та,  с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 3300кв.м. Предвижда се 
изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане 
на плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици, 
бетонов улей ; 

- село Ясно поле – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.9-та, с приблизителна 
площ за ремонт на пътното платно около 2000кв.м. Предвижда се изкоп на земни маси, 
доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици, бетонов улей 
; 

- село Рогош – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Изток“ и ул.“В.Левски“, 
с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 4200кв.м. Предвижда се 
изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане 
на неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови 
бордюри и пътни ивици, доставка и монтаж на дъждоприемни и ревизионношахти за 
включване в съществуващ колектор ; 

- село Трилистник – предвиден е основен ремонт на ул.9-та, приблизителна площ за 
ремонт на пътното платно около 1800кв.м. Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на 
несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на плътен асфалтобетон, доставка 
и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Скутаре – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Георги Жулев“, 
ул.“Н.Вапцаров“ и ул.“Ген.Скобелев“, с обща приблизителна площ за ремонт на пътното 
платно около 3200кв.м. Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен 
камък за основа, доставка и полагане на плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови 
бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Калековец – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Христо 
Смирненски“ и ул.“Н.Вапцаров“, с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно 
около 5400кв.м.  За ул.“Хр.Смирненски“ се предвижда изкоп на земни маси, доставка на 
несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици. 
Улица“Никола Вапцаров“ е с компрометирана асфалтова настилка. Предвижда се 
нивелетно фрезоване. Доставка и полагане на  изравнителен пласт неплъртен асфалтобетон 
и Плътен асфалтобетон за горен пласт, корегция на ДШ и РШ; 

- село Крислово – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Иван Вазов“ и 
ул.“Стара Планина“ , с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 
1800кв.м. Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за 
основа, доставка и полагане на неплътен и  плътен асфалтобетон, доставка и полагане на 
нови бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Войводиново – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Равнища“, и 
ул.“Г.Раковски“, с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 3000кв.м. 
Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, 



доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови 
бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Строево – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Средногорска“ и 
ул.“Опълченска“, с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2040кв.м. 
Предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, 
доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови 
бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Граф Игнатиево- предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Хан Аспарух“ с 
приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2780кв.м. Предвижда се изкоп на 
земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на 
неплътен и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни 
ивици ; 

-  село Труд- предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Пампорово“, ул.“Ангел 
Кънчев“, ул.“Никола Войновски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Средец“ и ул. „Кочо 
Честименски“,  с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 9240кв.м. 
Улиците са със съществуваща компрометирана асфалтова настилка. Предвижда се 
нивелетно фрезоване, изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон, доставка и полагане 
на плътен асфалтобетон. 

- село Царацово - предвиден е основен ремонт на участък от ул.“Стара Планина“, с 
приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2050кв.м. Предвижда се изкоп на 
земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на 
неплътен и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни 
ивици ; 

- село Бенковски- предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“22-ра“и ул.“7-ма“, с 
обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2000кв.м. Предвижда се 
изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане 
на плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици ; 

- село Войсил- предвиден е основен ремонт на участъци от ул.2-ра и ул.10-та, с обща 
приблизителна  площ на пътно платно за ремонт около 4230 кв.м. За ул. 2-ра и 10-та се 
предвижда изкоп на земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка 
и полагане на плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни 
ивици .  

 - село Радиново – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.7-ма и ул.6-та, с 
приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2400 кв.м. За ул.“6-та“ се 
предвижда премахване на стара асф.настилка и преасфалтиране с неплътен и плътен 
асфалтобетон. За ул.7-ма се предвижда се изкоп на земни маси, доставка на несортиран 
трошен камък за основа, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон и плътен 
асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици; 

- село Костиево – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.8-ма, 13-та и 22-ра. с 
приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 2400 кв.м. Предвижда се изкоп на 
земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на 
неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови 
бордюри и пътни ивици; 

- село Желязно – предвиден е основен ремонт на участъци от ул.“Райна Княгиня“, с 
приблизителна площ за ремонт на пътното платно около 600 кв.м. Предвижда се изкоп на 
земни маси, доставка на несортиран трошен камък за основа, доставка и полагане на  
плътен асфалтобетон, доставка и полагане на нови бетонови бордюри и пътни ивици; 



 

 

 

Основните дейности по проекта включват проектиране, строителство и упражняване на 
авторски и строителен надзор при ремонта и реконструкцията на ключови участъци от 
улична мрежа в населените места на общината. Общата площ на рехабилитираната улична 
мрежа предвижда да обхване обща площ от 58 215 кв.м.  

 За реализиране на гореизложените обекти е необходим финансов ресурс, размерът 
на който общината не е в състояние да осигури, което налага използване на разрешената от 
Закона за общинския дълг форма на финансиране. 

Поемането на този дългосрочен общински дълг е във възможностите на общината. Спазени 
са изискванията на чл. 32 от Закона за публичните финанси. 

 Предлагам община Марица да поеме нов дългосрочен общински дълг от „Фонд 
ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране на изброените обекти, при следните финансови параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 5 000 000 лева (пет милиона лева) 
 Цел – ремонт и реконструкция на ключови участъци от уличната мрежа в 18 

населени места в община Марица 
 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

Начин на обезпечение на кредита: 

 Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 
настоящи и бъдещи приходи на община Марица по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до 
„ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 
включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „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; 

Условия за погасяване:  

 Срок на погасяване – до 186 месеца, считано от датата на подписване на договора за 
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване; 

 Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства; 
 Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3 % или плаващ лихвен 

процент:  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%; 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на „Фонд ФЛАГ” ЕАД. 

 

 

С уважение, 

Димитър Иванов 

Кмет на община Марица 


