ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане на заем от Централния
бюджет за рефинансиране на непогасения размер от временен безлихвен заем от
Централния бюджет на Република България.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси,
Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на отпуснатите
безлихвени заеми с една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от
централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за
възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на
нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и
при наличие на решение на общинския съвет.
Със свое решение № 201 от 07.12.2020 г. Общински съвет - Чирпан дава
съгласие за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република
България. След отправено мотивирано предложение на кмета на общината до
Министъра на финансите, исканият заем е отпуснат със срок на погасяване до 25.12.2021
година.С Решение №356 от 28.10.2021 г., Общински съвет дава съгласие за удължаване
срока на възстановяване на безлихвения заем с една година.Министърът на финансите е
удължил срокът на отпуснатия заем до 20.12.2022 г. Към настоящия момент Община
Чирпан е погасила 420 000 лева от отпуснатия безлихвен заем.
Със свое Решение Общински съвет-Чирпан е дал съгласие за сключване на
споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия, в качеството и на съдружник в
консорциума „Крам Щрабаг МСМ” ДЗЗД. До настоящия момент Община Чирпан не
изпълняваше разплащане по споразумението. В резултат e образувано изпълнително
дело, за плащането по което община Чирпан поиска и получи положително
становище от министъра на финансите с писмо изх. № 08-00-713 от 27.05.2022г. от
деловодството на МФ. Погаси се изцяло задължението по сключеното споразумение
с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия, от което разплащане настъпиха промени по
разходната част на бюджета на общината. При анализ на финансовото състояние и
предвид инфлацията е вероятно общината да изпита затруднение и да не успее да
погаси изцяло през 2022 година временния безлихвен дълг от Централния бюджет,
тъй като Община Чирпан през 2022 година следва да заплати и 1 600 000 лева
задължения към ДФЗ по сключено споразумение, представляващи лихва върху
просрочени главници по наложении финансови корекции. Неспазването на срока за
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погасяване на временния безлихвен дълг от Централния бюджет от своя страна ще е
свързано и с дължимост на лихви. Налице е необходимост от предприемане на
своевременни действия за недопускане натоварването на бюджета с допълнителни
плащания и санкции по реда на чл.105 и 106 от Закона за публичните финанси, което
би било постигнато с оправомощаване на кмета на община Чирпан да отправи, преди
изтичане на крайния срок за погасяване на безлихвения заем,
мотивирано
предложение до министъра на финансите за отпускане на нов заем за рефинансиране
на непогасения размер от временен безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България. Към настоящия момент непогасения размер от получения
безлихвен заем от Централния бюджет е 1 847 621 лева.До изтичане на крайния срок
за погасяване на отпуснатия заем, Община Чирпан ще продължи неговото
обслужване и търсене на различни източници за погасяването му.С цел по-голяма
сигурност за община Чирпан, предлагаме Общински съвет към момента да определи
максимален размер на дълга 1 847 621 лева, като при представяне на искането пред
Министъра на финансите от Кмета на Община Чирпан, искането ще бъде само с
непогасения размер от временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република
България.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от
Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1,т.2, чл.103, ал. 4 от Закона за публичните
финанси предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
І. Дава съгласие Община Чирпан да поеме нов дълг за рефинансиране на
непогасения размер от получения безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България , по реда на чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси,при
следните параметри:
1. Максимален размер на дълга – 1 847 621лв. ( един милион
осемстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева)
2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФ;
4. Начин на обезпечаване – съгласно чл. 105, ал.2 от ЗПФ, приходи на
общината и изравнителна субсидия.
5.
Цел на кредита –рефинансиране на непогасен безлихвен заем от
Централния бюджет
6.

Условия за погасяване
- Срок за възстановяване – не по-дълъг от една година от отпускането
му , съгласно чл. 103, ал.4 от ЗПФ.
- Източници за погасяване – с приходи от общинския бюджет и
изравнителна субсидия .
- Наказателни лихви при невъзстановяване в срок – съгласно
Закона върху лихвите върху данъци, такси и др. подобни държавни
вземания
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ІІ. Възлага на кмета на община Чирпан в срок до 31.10.2022г. да отправи
мотивирано предложение – искане за отпускане на нов заем за рефинансиране на
непогасения размер от временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република
България, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия заизпълнение на решението по точка І.

ВНОСИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :
………………………………
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ ……………………
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