Доклад
във връзка с индикативния годишен план на сметките за средства от ЕС на
Община Брусарци за 2014г., съгласно Приложение № 7 и намерението за поемане на
дълг през 2014г. по Приложение № 8
(неразделна част от проекта на бюджет 2014г. на Община Брусарци)
По проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ
водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и
Хидрофорна станция с. Крива бара” има налични средства от преходен остатък /50%
авансово плащане/ от 2 827 345 лв. За неговата реализация ще кандидатстваме за заем от
Фонд Флаг в размер на 1 528 000 лв., необходими за покриването на 50% ДДС върху
междинно и окончателно плащане /510 000лв./, и 20% от целия проект /1 020 000лв./ за
покриване на междинното плащане и реализацията на 70% по договор.
За разплащане на ДДС-то по авансовото плащане /510 000лв./ и окончателното
плащане от 30% /1 530 000лв./ Община Брусарци ще кандидатства за безлихвен заем от
Централния бюджет по Наредба №25 ПМС №367 от 29.12.2011г. и ПМС №59 от
11.03.2011г. на обща стойност от 2 040 000 лв. След верификация на разходите очакваме
трансфер от НФ Земеделие в размер на 1 020 000 лв., с който да погасим част от заема към
Фонд Флаг.
По проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с.
Дондуково, с. Киселево общ. Брусарци” има наличен ресурс от 633 942 лв., представляващ
50% авансово плащане. По този проект необходимият заем от Фонд Флаг е на стойност
400 947лв - 50% ДДС върху междинно и окончателно плащане /133 649лв./, и 20% от
целия проект /267 298лв./ за покриване на междинното плащане и реализацията на 70% по
договор.
За разплащане на ДДС-то по авансовото плащане /133 649лв./ и окончателното
плащане от 30% /400 947 лв./ Община Брусарци ще кандидатства за безлихвен заем от
Централния бюджет по Наредба №24, ПМС №367 от 29.12.2011г. и ПМС №59 от
11.03.2011г. на обща стойност 534 596лв.
След верификация на разходите очакваме трансфер по междинно плащане от НФ
Земеделие в размер на 267 298 лв. с който да погасим част заема към Фонд Флаг.
По проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри
етап и с. Буковец, рехабилитация на общински път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с.
Буковец - община Брусарци” очакваме авансово плащане от 2 904 871 лв. и за разплащане
на ДДС-то по авансовото плащане /580 974лв./ Община Брусарци ще кандидатства за
безлихвен заем от Централния бюджет по ПМС №367 от 29.12.2011г.
С тези разходи изпълняваме 50% от реализирането на проекта през 2014 г.
Общо по проектите очакваме дълга да възлиза на 5 086 517 лв., разпределен
от Фонд Флаг – 1 930 947 и от Централния Бюджет - 3 155 570.
При отлична работа и синхронизация на всички изпълнители, смятаме че
непогасен ще остане безлихвения заем от ЦБ за проект „Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи в с. Крива бара-II-ри етап и с. Буковец, рехабилитация на общински
път МОН 1062/III-112/ с. Смирненски-с. Буковец - община Брусарци „- 580 974 лв. по
проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с.
Киселево общ. Брусарци” – 686 484 лв. и по проект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод-гр. Брусарци и Реконструкция
вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива бара” – 2 547 000
лв., общо за Общината 3 813 458 лв.

