РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-07-74
Ловеч, 15.04.2016 г.
С Решение № 106 от 31.03.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА;
чл.16, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг; с 20 гласа „за“, 9 “против“ и
без „въздържали се“ Общински съвет - Ловеч e приел следното:
1. Община Ловеч да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да
поеме дългосрочен общински дълг във връзка с проект: „Подобрение на
водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч", финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Приоритетна ос 1,
Процедура
BG161PO005/10/1.11/02/16
„Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000
екв. ж." по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, при следните основни
параметри:
• Максимален размер на дълга - 424 749,43 лева (четиристотин двадесет и четири
хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 43 стотинки);
• Валута на дълга - лева;
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
Срок на погасяване - до 60 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 5.328 %;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ловеч, по чл. 45, ал. 1, т.
1 букви от „а“ до „ж" от Закона за публични финанси и бюджетните
взаимоотношения на Община Ловеч по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните
финанси;
2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ловеч да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ-ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.
За приемане на решението е съставен протокол № 9/31.03.2016 г., който е
получен в Областна администрация Ловеч с вх. № АК-01-42/08.04.2016 г. При

осъществения контрол за законосъобразност по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА се
установи, че същото се явява незаконосъобразно по следните съображения:
Решение № 106 по Протокол № 9/31.03.2016 г. на ОбС Ловеч е взето от
компетентен административен орган, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,
съгласно който общинският съвет приема решения за ползване на банкови кредити,
за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински
дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа
и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
Решението на ОбС Ловеч съдържа белезите на административен акт на орган на
местно самоуправление отговарящ на изискванията на АПК, ЗМСМА и ЗОД.
Решението е прието и протоколирано по предвидения в чл. 27, ал.5 от ЗМСМА и
ЗОД ред, с поименно гласуване, и гласували "за" повече от половината от общия
брой на общинските съветници.
Поемането на общински дълг е резултат от осъществяването на сложен
фактически състав и неспазването или липсата на който и да е от елементите му,
води до неговата незаконосъобразност.
Цитирания в основанията на Решение №106/31.03.2016 г. чл. 16 от ЗОД не
кореспондира с фактическото съдържание на решението, тъй като видно от него
става въпрос за поемане не на краткосрочен, а на дългосрочен дълг.
Съгласно чл. 14, т.4 от ЗОД, едно от задължителните условия, на които следва
да отговаря предложението за поемане на дългосрочен дълг е проектът да е
предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са
неразделна част от предложението.
Съгласно Чл. 15. от ЗОД (1) Кметът на общината оповестява проекта, който
ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до
местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и
мястото и датата на провеждане на обсъждането. (2) Поканата се публикува в един
местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в
сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един
месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.(3) Обсъждането
се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския
съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол,
който е неразделна част от предложението по чл. 13.
След направена служебна справка на електронната страница на Община
Ловеч наредба по чл. 15, ал.3 от ЗОД приета от Общински съвет Ловеч не бе
открита.
Видно от събраните доказателства в административната преписка, при
приемане на Решение № 106/31.03.2016 г. не е спазена предвидената в глава ІV от
ЗОД процедура, поради което е налице нарушение на съществени процесуални
правила.
Предвид изложените съображения, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 106/31.03.2016 г. за ново обсъждане в Общински
съвет - Ловеч.
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На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет - Ловеч.
ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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