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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2015г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на
проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг в Община
Брусарци, Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го
внася в общинския съвет, като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския
бюджет.
1.С Решение № 188, Протокол № 25 от 21.06.2013г. на Общински съвет Брусарци, е
взето решение Община Брусарци да сключи договор с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, в размер на 584 274,17лв., за финансиране по
проект „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и
заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл.
Монтана”, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG161PO001/4.1-04/2010/066
от 13.06.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
С Решение № 295, Протокол № 41 от 08.08.2014 г.на ОбС Брусарци,е взето решение да
бъде удължен срока на договора и променен от краткосрочен в дългосрочен
Сключен е Анекс № 2 към Договор за кредит № 473/19.09.2013г с „Фонд за органите за
местното самоуправление в България” за промяна срока на договора и усвоената част от
договореният размер на кредита от 262 293,73 лв. става окончателен размер на договора.През
2014 г. предсрочно е погасeна част от главницата в размер на 37 346,07 лв, към датата на
подписване на анекса непогасеният остатък от главницата по кредита е в размер на 224 947,66
лв.,към отчетния период 31.12.2015 г. сумата от 224 947,66 лв. е погасена.
2.Безлихвени заеми от централният бюджет по реда на ПМС №59/2011г. за финансиране
на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2017-2013.
2.1. За окончателно плащане на разходи по Проект №12/321/935 „Реконструкция на
вътрешноводопровдна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр.Брусарци и реконструкция
вътрешна водопроводна мрежа І етап и хидрофорна станция с.Крива бара” е получен заем на
стойност 2 291 807,99 лв.,който е възстановен на централният бюджет след верифициране на
разходите от ДФЗ.
2.2. За окончателно плащане на разходи по Проект №12/321/01482 „Реконструкция на
вътрешноводопроводни мрежи в с.Крива бара – ІІ етап и с.Буковец,рехабилитация на общински
път MON1062/ІІІ-112/с.Смирненски-с.Буковец, Община Брусарци” е получен заем в размер на
2 782 360,52 лв ,който е възстановен на централният бюджет след верифициране на разходите
от ДФЗ.
1/2

2.3.За окончателно плащане на разходи по Проект №12/322/00745 ”Подобряване на
площадни пространства за отдих в с.Василовци,с.Дондуково,с.Киселево,община Брусарци” е
получен заем в размер на 431 603,44 лв, който е възстановен на централният бюджет след
верифициране на разходите от ДФЗ.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл.
10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на
обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на
дългосрочен дълг в Община Брусарци, Общински съвет гр. Брусарци
РЕШИ:
Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Брусарци за 2015г., който е
неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2015г., съгласно
Приложение № 1, както следва:
- усвоен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД – 262 293,73 лв.
- погасен кредит към „Фонд за органите на местното самоуправление в България –
ФЛАГ” ЕАД – 262 293,73 лв.
- получени безлихвени заеми от централния бюджет – 5 505 771,95 лв.
- погасени безлихвени заеми от централния бюджет – 5 505 771,95 лв

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ИЗГОТВИЛ:
ПОЛЯ ПЕТРОВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТEЛ
СЪГЛАСУВАЛ:
адв.АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА

2/2

