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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Изменение на Решение № 8 / 26.01.2017 г. на Общински съвет Елена в
частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 8 / 26.01.2017 г. Общински съвет Елена е приел бюджета на община Елена
за 2017 г. В точка 10.1 от решението е определен максималният размер на новия
общински дълг за 2017 г. в размер до 170 220 лв.
Във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общността местно развитие от
„Местна инициативна група - общини Елена и Златарица“, възникна необходимост от
поемане на дълг в по-голям размер от приетия с горецитираното решение. За да бъде
обезпечено авансовото плащане на разходите по подмярка 19.4. „Текущи разходи за
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони (2014 - 2020), е необходимо да бъде представена банкова
гаранция за сумата 305 950 лв., представляваща 50% от общо допустимите разходи по
подмярката. Другата възможност е чрез запис на заповед да бъде обезпечен размерът на
годишното плащане, което обаче поставя Местната инициативна група пред сериозни
финансови затруднения, граничещи с невъзможност да изпълнява ефективно Стратегията.
В съответствие с постигнатото споразумение между двете общини, 60% от горепосочената
сума следва да бъде гарантирана от община Елена, а 40% - от община Златарица.
Стойността на банковата гаранция, която община Елена трябва да представи, е 183 570 лв.
Във връзка с това, предлагам максималният размер на новия общински дълг за 2017 г. да
бъде определен на 283 570 лв.
Законодателят не е ограничил общинския съвет във възможността да определи размера на
поетия от общината дълг. Съществува нормативно ограничение единствено що се отнася
до годишния размер на плащаният по дълга (в чл. 32, ал.1 от Закона за публичните
финанси е записано, че годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка
община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния
размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три

години). Изчислената стойност на база данните от годишните отчети за изпълнението на
бюджета на община Елена е 331 088 лв. Реално, общината ще трябва да заплати
единствено банковите такси за издаването на банковата гаранция, които са далеч под тази
стойност.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, , във връзка с чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси
и чл. 30, ал. 3, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на община Елена, Общински съвет Елена
Изменя Решение № 8 / 26.01.2017 г. на Общински съвет Елена в частта му, отнасяща
се до максималния размер на новия общински дълг за 2017 г., както следва:
В т. 10.1., числото „170 220“ се заменя с числото „283 570“, като текстът придобива
следната редакция:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на не повече от
283 570 лв.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“
22.08.2017 г., 11:00 ч.
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