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ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БОРИНО
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Борино, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с
Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община
Борино, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен
общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД
за финансиране на разходи за финансови корекции по следните проекти:
 „Реконструкция на общински път SML 1031 /път III-197 Борино – Тешел/ Буйново
Кожари км.7+770 – км.16+915 и км. 17+495 – км.20+167 на територията на Община Борино,
Област Смолян“, финансирана по сключени с ДФ „Земеделие“ договор № 21/321/00603 и договор
№ 21/321/00610 от 23.12.2010 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
 „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина, изграждане на пречиствателно
съоръжение за отпадни води – с. Буйново и реконструкция на водопроводна мрежа с. Буйново на
територията на Община Борино, област Смолян“, финансирана по сключени с ДФ „Земеделие“
договор № 21/321/00603 и договор № 21/321/00610 от 23.12.2010 г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Предмет на обсъждането:
Съгласно Разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. урежда възможността за намаляване с 80 на сто на размера на неразплатените
задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови
корекции чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на
оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
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Министърът на финансите е издал насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от
ЗДБРБ за 2020 г., предоставени с писмо с изх. № 91-00-20 от 23.01.2020 г. По реда на
разпоредбата се намалява единствено размера на главницата на дълга, който не е погасен към
датата на сключване на тристранно споразумение.
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския
дълг e за осигуряване на финансиране на остатъкът в размер на 20 на сто, ведно с другите
задължения на общината-бенефициент (разноски, лихви, дължими за възстановяване изплатени
средства за финансиране на разходи за ДДС и др.).
1. Стойност на кредита за финансиране: до 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди)
лева.
2. Срок за погасяване на кредита – до 120 (сто и двадесет) месеца.
3. Начин на обезпечаване:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на община Борино, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон
за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Борино по чл. 52, ал. 1, т. 1,
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Борино, от което могат да се получат материали за
обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 2, Джамал Чавдарлъ – Началник
отдел „Финанси и Бюджет“.
Публичното обсъждане ще се състои на 19.10.2020 г., в 09:30 часа в заседателната зала
- 3 етаж на Общински съвет - Борино, находяща се в сградата на Община Борино, ул.
„Христо Ботев“ № 1, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Родопи Смолян“, на електронната страница на Община
Борино – www.borino.bg и се поставя на информационно табло в Община Борино.
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