ПРОТОКОЛ
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на възможността Община Чирпан да поеме дългосрочен общински дълг

Днес, 23-ти април 2019 година от 10.00 часа в Голямата зала на първия етаж в сградата на
Общинска Администрация Чирпан, се проведе публично обсъждане на възможността Община
Чирпан да поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на временен недостиг на
средства и собствено участие на Общината по одобрен и вече в процес на реализация

Проект
„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр.
Чирпан”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 съгласно договор
за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-1.009-0003C01.Обсъждането бе обявено по законоустановения ред и в определения със закона срок.На
публичното обсъждане присъстваха Кмета на Община Чирпан, служители от общинска
администрация и представители на местните медии.
Обсъждането започна с кратко разяснение от Кмета на Община Чирпан, за намеренията
на Община Чирпан за поемане на дългосрочен кредит от Фонд «ФЛАГ».Тя припомни, че още
през 2017 година , със свое решение Общински съвет-гр.Чирпан е дал съгласие за ползване на
два кредита: за финансиране на собственото участие на Общината по проекта и финансиране
на разходи по проека, преди възстановяването им от Управляващия орган.Госпожа Петкова
поясни, че сега ще се направят две предложения пред Общински съвет за приемане на две
отделни решения за дългосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в
България - „ФЛАГ" – ЕАД, а именно :

- Дългосрочен общински дълг в размер на 1 582 000 лв., с цел финансиране на
собственото участие на Общината по проекта и със срок на погасяване – до 240 месеца и
- Мостов кредит в размер на 2 500 000лв., за осигуряване на временен недостиг на
средства, необходими за изпълнение на проекта преди верификациите от Управляващият
орган на ОП и със срок на погасяване – до 31.12.2020 година.
Госпожа Петкова
коментираната тема.

покани присъстващите да зададат въпросите си към нея по

Госпожа Гергана Георгиева попита какви суми ще се връщат и има ли направени
разчети.
Госпожа Петкова отговори, че единият кредит е със срок на погасяване 20 години, но
ако общината има възможност ще се върне и по-рано.
Господин Гърдов, главен счетоводител на Община Чирпан поясни, че сумата на година
е около 80 000 лева и това няма да затрудни общината.
Госпожа Гергана Георгиева попита също на какъв етап е сега проекта и това забавяне на
средствата ще затрудни ли фирмата изпълнител.

Госпожа Петкова отговори, че за момента е изготвен работен проектна
пречиствателната станция, който се съгласува със всички необходими инстанции и след това
ще започне самото изграждане.
Ангел Колев попита 10 процента ли е аванса и колко е ДДС-то по проекта.
Госпожа Петкова поясни, че данък добавена стойност не се заплаща наведнъж, първо
има плащане от общината, после се внася искане пред НАП и НАП възстановява платената
сумата на общината.
Господи Гърдов поясни, че кредитът от 2 500 000 лева е презастраховка с максималната
сума, която е необходима по проекта.Тази сума може да не се усвои в пълен размер.Лихва се
заплаща само за използваната сума.
Госпожа Петкова подчерта, че Общината има опит в кредитирането със заеми от
ФЛАГ.Разликата е, че сега ще има и финансиране на собственото участие на Общината, каквото
не е имало при другите проекти.
Поради липса на повече въпроси обсъждането приключи.
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