ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг – заем от банкова институция

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
С Решение № 202 от 07.12.2020г, допълнено с Решение №
249/25.02.2021г. Общински съвет Чирпан дава съгласие община Чирпан да поеме
дългосрочен общински дълг под формата на заем от банкова институция.
Проведени са две процедури за подбор на финансова или кредитна институция с
отправени покани, както следва: изх.№ 08-02-40/18.12.2020г. и изх.№ 17-00-1/
05.01.2021г. Поради неявили се кандидати процедурите са прекратени.
Заемните средства се предвиждаше да бъдат използвани за изплащане на
задължения по постигнатото споразумение с фирма Щрабаг ЕАД за реконструкцията на
водопроводите в селата Зетьово, Свобода и Гита, както и за възстановяване на кредита
от Фонд ФЛАГ ЕАД, ползван за изграждането на пречиствателна станция за отпадни
води в гр. Чирпан.
Наличието на просрочени публични задължения възпрепятства финансирането
на община Чирпан със средства от европейския съюз през новия програмен период.
Това ни кара да предприемем действия по разсрочване на изискуеми задължения за
лихви към ДФ „Земеделие”, предадени за събиране от Националната агенция по
приходите и промяна в предмета на финансиране със заемни средства, според
приоритетите на общината. В плана за разсрочване на просрочените публични
задължения, който сме поискали от ДФЗ, се предвижда погасяване на лихва през 2021г.
в размер на 1 000 000 лева, което налага и промяна в проекта/ предмета на финансиране
със заемни средства, а именно за заплащане на: 1/ част от дължима сума към Държавен
фонд „Земеделие”, представляваща лихва върху просрочени главници по наложени
финансови корекции- с размер, одобрен от ДФЗ и който би позволил на общината да
кандидатства по проекти; 2/ Задължение по сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ
АГ Австрия или към КРАМ ЩРАБАГ ЕВИ МСМ ДЗЗД.
Цитираното предложение за решение е взето след проведена процедура за
публично обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг, на
основание чл. 15 от Закона за общинския дълг.
Кредитната институция ще бъде избрана след провеждане на процедура за
избор на финансова или кредитна институция, съгласно приетите от Общинския съвет
правила. За да стартира процедурата за избор е необходимо Общинският съвет да
приеме следното:

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1 т.10, от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т.2, чл. 4,
т.1, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните
финанси :
1.Общински съвет на община Чирпан дава съгласие община Чирпан да поеме
дългосрочен общински дълг под формата на заем от банкова институция , за заплащане
на: 1/ част от дължима сума към Държавен фонд „Земеделие”, представляваща лихва
върху просрочени главници по наложени финансови корекции; 2/ Задължение по
сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия или към КРАМ ЩРАБАГ ЕВИ
МСМ ДЗЗД при следните условия:
● Максимален размер на дълга – 5 000 000 лв. ( пет милиона лева) ;
● Валута на дълга – лева;
● Вид на дълга – Договор за банков кредит, сключен след провеждане на процедура за
избор на финансова институция;
● Срок на погасяване –до 180 месеца, считано от датата на подписването на договора за
кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване
● Максимален лихвен процент – 3.5 /три цяло и пет процента/ годишна лихва
●Начин на обезпечаване – Залог върху бъдещи вземания на общината от
собствени/местни/ приходи и залог на обща изравнителна субсидия.
2. Възлага на кмета на общината да стартира и проведе процедура за избор
на финансова или кредитна институция, съгласно приетите от Общинския съвет
правила.
3.Отменя Рещения на Общински съвет Чирпан № № 202 от 07.12.2020г., и
249/25.02.2021г.
4. 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

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

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ ……………………

