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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния
бюджет па реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Както е известно, община Чирпан има задължения към НАП, по
искане на ДФ Земеделие за възстановяване на получения аванс по Проекти за
реконструкция на водопроводната мрежа на селата Зетьово, Свобода и Гита през
предходния програмен период. Наличието на такова задължение към държавата и към
ДФ Земеделие за полученото ДДС върху безвъзмездната помощ от Европейския съюз е
пречка общината да кандидатства по редица национални програми и Проекти по
Програмата за развитие на селските райони през настоящия програмен период.
Разплащането на тези задължения не е във възможностите на бюджета на община за
2020 год. Съгласно чл. 103, ал.1 от ЗПФ е възможно да се поиска безлихвен заем от
централния бюджет за финансиране на временен недостиг на средства по бюджета на
общината при спазване на условията на чл. 103, ал. 5 от ЗПФ. За да се стартира
процедурата е необходимо Общинският съвет да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1 т.10, от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т.5, чл. 4,
т.1, т.6 и т.8 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 103, ал. 1 от Закона за
публичните финанси :
I.
Общински съвет на община Чирпан дава съгласие община Чирпан да поеме
дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет по
реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, за изплащане на задължения
към ДФ Земеделие по главниците на наложени финансови корекции и сумите за ДДС
върху тях при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв. ( два милиона и
петстотин хиляди лева)
2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл.103, ал.1 от ЗПФ;

4. Начин на обезпечаване – съгласно чл. 105, ал.2 от ЗПФ, приходи на
общината и изравнителна субсидия.
5.
Условия за погасяване
- Срок за възстановяване – не по-дълъг от края на следващата
бюджетна година, съгласно чл. 103, ал.1 и 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
II.
Възлага и делегира права на кмета на община Чирпан да направи
мотивирано предложение до министъра на финансите за отпускане на дългосрочен
общински дълг под формата на безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл.
103, ал. 1 от ЗПФ.
III.
На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска
предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят
важни обществени интереси
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