ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 



Д О К Л АД Н А  З А П И С К А


от Йордан Йорданов 
 Кмет на Община град Добрич



ОТНОСНО: Сключване на договор за краткосрочен банков кредит, с цел  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив по бюджета на Община град Добрич за 2017 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


През периода 2012 – 2016 г., Община град Добрич беше бенефициент по проект № BG161PO005-2.0.08.0013 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, Договор № DIR 5112122-С011/14.12.2012 г. 
             Във връзка с необходимостта от средства за  изпълнение на проекта  Община град Добрич подаде до Управляващия орган искане за авансово финансиране (временен безлихвен заем), съгласно указание на  Министерство на финансите -   ДДС № 6 от 2011 г. Одобрената и получена сума е 5 105 805,00 лв., със срок за погасяване 31.12.2015 г.  След получено междинно плащане по проекта, на 23.12.2015 г. са  възстановени  4 000 000,00 лв.
             След приключил процес на окончателна верификация по проекта, в Община град Добрич е получено писмо Вх. № 04-08-37 от 23.06.2016 г. от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, в което след опис на верифицирани и неверифицирани разходи, наложени и прихванати финансови корекции  и нередности, и след приспадане на изплатения аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ, в заключение се посочва, че Община град Добрич, вместо да получи верифицираните си разходи, следва да възстанови по банковата сметка на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ сумата от 1 422 718,49 лв., както и натрупаната до момента лихва.
	Поради наложената финансова корекция и неполучено финансиране по искане за окончателно плащане, Община град Добрич остана да дължи на общини – партньори за извършени и разплатени от тях разходи за изпълнение на проекта суми както следва:
- Община Добричка  -    468 756 ,46 лв.;
- Община Тервел       -  1 291 860,97 лв.  
	През 2016 г. Община град Добрич сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, предназначен за разплащане на извършените в процеса на изпълнение на проекта разходи от Община Добричка и Община Тервел.
По същите причини остана дължима и сумата от 1 105 805,00 лв. по предоставения безлихвен заем по реда на ДДС № 6 от 2011 г.
	С писмо изх.  № 08-00-94 от 30.03.2017 г.  и писмо изх. № 08-00-94 от  04.04.2017 г., Община град Добрич е уведомена за предприемането от страна на Министерство на финансите, на действия за прихващане на дължима главница по предоставен временен безлихвен заем по реда на ДДС № 6 от 2011 г., чрез прилагането на чл. 106 от Закона за публичните финанси, в размер на 1 105 805 лева. В писмата се посочва, че се дължат и лихви, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, които ще бъдат определени след съгласуване с Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
В тази връзка входирахме в Министерство на финансите писма с наши изходящи № 04-19-17 от 06.04.2017 г., № 04-19-17#2 от 26.06.2017 г. и  № 04-19-17#3 от 31.08.2017 г., с молба на Община град Добрич да  бъде отпуснат безлихвен заем за покриване на  временен касов разрив по бюджета, по реда на чл. 103, ал. 1 на Закона за публичните финанси, в размер на 1 105 805 лв., но до сега от Министерство на финансите не е получен удовлетворителен отговор.
	Към края на месец септември 2017 г. цялата сума на главницата  е  прихваната, в т. ч.  298 955 лева от целевата субсидия за капиталови разходи и 806 850 лева от общата изравнителна субсидия. Прогнозната сума за дължимите лихви е 175 000 лв., които може да бъдат прихванати до края на 2017 г.
	В резултат от прихващането, приходната част на бюджета на Община град Добрич се намалява с горепосочените суми, което причинява изключително затруднение за изпълнението на финансовите ангажименти на Община град Добрич. Невъзможно е изпълнението на приетата от Общински съвет Програма за капиталови разходи. Непостъпването в общинския бюджет на сумата 806 850 лева от общата изравнителна субсидия за местни дейности, застрашава редовното изплащане на задължения по погасяване на главници и лихви по кредити; работни заплати и осигуровки на персонала; издръжка на социални, здравни и образователни заведения местна отговорност; поддръжка на чистотата и инфраструктурата на територията на Община град Добрич.
  Във връзка с горепосочените обстоятелства,  предлагам Община град Добрич да сключи договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг, предназначен за преодоляване на временен касов разрив по бюджета на Община град Добрич за 2017 г. в размер до 1 280 805 лева /в т. ч. за прихванатата главница – 1 105 805 лв. и за дължимите лихви до 175 000 лв./.  
    Това ще ни даде възможност за избягване на натрупване на значителни по размер просрочени задължения към края на 2017 година и изпълнение на финансовите ангажименти по разходната част на бюджета без значителни неблагоприятни последици за гражданите на Община град Добрич.
Анализът на финансовото състояние на Община град Добрич и наличните възможности за нови източници на приходи показва, че касовият разрив е с временен характер и се дължи на изплащането на задълженията по наложената финансова корекция, а не на влошени други финансови показатели. Считам, че Община град Добрич без затруднение ще може за възстанови сумата в рамките на законовия срок през 2018 г.
Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства, с гратисен период за главницата до 31.12.2017 г. и срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит.  
Бюджета на Община град Добрич за 2017 г. ще се актуализира до размера на усвоената сума, по параграфи от Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните 

ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЯ: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията  реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и глави ІV и  V от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич:



	Община град Добрич да сключи договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив по бюджета на Община град Добрич за 2017 г., при следните основни параметри:


	Максимален размер на дълга –  1 280 805 лева (един милион двеста и осемдесет  хиляди осемстотин и пет лева);
	Валута на дълга – лева; 
	Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
	Условия за погасяване:


	Гратисен период за главницата – до 31.12.2017 г.

Срок на погасяване – след изтичане на гратисния период, до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит, изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
Източници за погасяване на главницата и лихвите – от собствени бюджетни средства
	Максимален лихвен процент – не повече от 2,5 %, годишен лихвен процент, фиксиран за периода на кредита;
	Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без такси и комисионни по кредита;
	Начин на обезпечение на кредита:

	Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;


	Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране;  да подпише договора за кредит и договора за залог; както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
	Приема актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2017 г., съгласно Приложение № 1.


        4.  Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните параграфи на Единната бюджетна класификация.	









ВНАСЯ:


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич




Съгласували:
Зам.-кмет ФОС:
                           / Елка Димова /
Главен юрисконсулт:
                                   / Росица Маркова /









 Изготвил: Сн. Димитрова, Директор БФ 




