ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На 06.11.2017 г. в гр. София кметът на Община Чирпан подписа договор за
безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.009-0003-C01 с Министерството на Околната
среда и водите на обща стойност 15 020 421.58 лв., с който стартира изпълнението на
Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в
гр. Чирпан”, Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма
"Околна среда" 2014-2020 г.
Във връзка с реализацията на Проекта започна подготовката на искане за
кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и
поемането на дългосрочен общински дълг, тъй като община Чирпан не разполага със
собствени средства за обезпечаването на съфинансирането по Проекта. „Фонд за
органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД е създаден на
основание Разпореждане № 4 на Министерски съвет като инструмент на държавната
политика за регионално развитие. При наличие на одобрен проект от Управляващия
орган на ОП/ПРСР, ФЛАГ отпуска кредити за осигуряване на собственото участие във
финансирането на проектите. За целта е необходимо Решение на Общинския съвет за
искане и обезпечаване на кредита по реда на чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг.
С цел подаване на искане за кредит от Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и поемането на дългосрочен общински дълг
за осигуряване на съфинансиране на проект „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, на основание чл.21, ал.1 т.10, от
ЗМСМА, във връзка с чл. 14 и чл.17 ал.1, 2 и 3 от Закона за общинския дълг е
необходимо Общинският съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Община Чирпан да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел финансиране на собственото участие по проект: „Изграждане
на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”,

финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
г.., при следните основни параметри:


Максимален размер на дълга – 1 582 000.00 (един милион петстотин
осемдесет и две хиляди)



Валута на дълга – лева.



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



Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 240 месеца, 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 – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %,



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Чирпан, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на Община Чирпан 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;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Чирпан да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вносител:

…………………………….
КИЧКА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал
Юрист : ………………….

