ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 297 от 27.05.2021 год. за поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
В сключения между Община Чирпан и ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ ЕАД договор за кредит
№1084 от 05.07.2019 год. на стойност от 2 500 000.00 лв. е предвиден срок за
възстановяване на кредита до 25.12.2021 год.
С получените от кредита средства беше финансиран проекта за
изграждане на пречиствателна станция на град Чирпан и след възстановяване на
разходите от Управляващия орган на програмата и платеното ДДС от НАП, трябваше
да бъде погасен. Вместо да възстанови платеното ДДС на общината, НАП насочи
средствата за погасяване на задълженията към ДФ Земеделие, които са от реализацията
на проектите за реконструкцията на водопроводите в селата Зетьово, Свобода и Гита.
Беше наложена и финансова корекция на община Чирпан в размер на 5 % върху
стойността на договора за строителство на Пречиствателната станция. Това доведе до
невъзможност община Чирпан да възстанови със свои средства получения кредит в
предвидения срок до края на 2021 година. Необходимо е да се направи искане към
ФЛАГ ЕАД за разсрочване на кредита до максимално допустимия срок от петнадесет
години, за да се намали натиска върху бюджета на общината, която и без това е във
финансово затруднение. Поради тези причини е необходимо Общинския съвет да вземе
следното

Р Е Ш Е Н И Е:
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 и във връзка с Решение № 521 от 23.05.2019 г.
на Общински съвет – Чирпан, Общински съвет – Чирпан:
1. Изменя свое решение № 297 от 27.05.2021 г. точка:


Условия за погасяване:
- срок на погасяване – до 25.12.2036 година, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
-

източници за погасяване на главницата – бъдещи приходи на община
Чирпан, 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, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Чирпан да подпише
Допълнителното споразумение към договора за кредит и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

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

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ ……………………

