На 28.08.2012г. от 10:00 часа в Ритуалната зала на община
Алфатар се проведе публично обсъждане за поемане на дългосрочен
общински дълг за финансиране на проект ”Изграждане на
посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство
и природните забележителности на община Алфатар с прилагане на
аудио – визуални компютърни технологии” по Мярка 313 на
Програмата за развитие на селските райони в България.
Публичното обсъждане е в изпълнение на чл. 15 от Закона за
общинския дълг и чл.6, от Наредбата за условията и реда за провеждане на
обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг и
Заповед № РД- 232/27.08.2012г. на Кмета на община Алфатар
Присъстваха кметове, кметски наместници и читалищни секретари
от всички населени места на общината, общински служители, граждани.
Публичното обсъждане беше открито от г- н Петко Добрев заместник кмет на Община Алфатар, който направи кратко представяне на
проекта.
Тодор Динков - докладчик на обсъждането, съгласно Заповед № РД232/27.08.2012г. на Кмета на община Алфатар представи подробна
информация за проект ”Изграждане на посетителски център и постоянна
изложба на етнографско наследство и природните забележителности на
община Алфатар с прилагане на аудио – визуални компютърни
технологии”.
Проектът е одобрен със Заповед №03-РД/1542 от 04.07.2012г. на
изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, Разплащателна агенция (РА)
и е подписан договор №19/313/00089/18.07.2012г. между ДФ”Земеделие”,
РА и Община Алфатар.
Проектът обхваща следните дейности:
Ремонт на помещение за създаване на посетителски център;
Закупуване на народни носии и аудио-визуално оборудване за
пресъздаване на народни обичаи;
Закупуване на компютърни филми, представящи местното
етнографско, историческо и културно наследство;
Закупуване на специализирана техника – специализиран компютър,
предназначен за обществен достъп;
Изграждане и поддържане на система за управление на аудиовизуална база.
Размерът на финансовата помощ е 384 604лв, разпределени както
следва:
- Първо междинно плащане –
13 298лв.
- Второ междинно плащане 184 224лв.
Общината като ползвател на финансова помощ има право на
авансово плащане в размер до 50% от първоначално одобрената финансова
помощ, чрез банкова гаранция в полза на РА чрез поемане на общински

дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в размер на
110% от стойността на заявеното авансово плащане или 211 532.20лв.
Целесъобразно за общината е поемането на общински дълг, чрез
предоставяне на общинска гаранция под формата на запис на заповед,
изискуема при неизпълнение на договорните задължения от страна на
общината при следните параметри:
Авансово плащане на стойност – 192 302 лв.
110% обезпечение в размер на
211 532.20 лв.
По смисъла на Наредба 32/12.09.2008г. ДДС е недопустим за
подпомагане разход.
За покриване на разходите по ДДС е необходимо поемането на
общински дълг в размер на 76 921 лв.
За финансиране на разходите по окончателно плащане са
необходими 187 082 лв.
За да реализира проекта - за да осигури средства за покриване на
разходите по ДДС и разходите до окончателните плащания, община
Алфатар има намерение да сключи договор с Фонд ФЛАГ” ЕАД (Фонд за
органите на местното самоуправление в България) за дългосрочен
общински дълг в размер на 265 000 лв. за срок до 36 месеца, считано от
датата на подписването на договора.
Източници за погасяване на кредита ще бъдат плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договора за безвъзмездна финансова
помощ, т. е плащания от ДФ”Земеделие”, чрез Министерството на
финансите;
Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху
вземанията на Община Алфатар по договор за безвъзмездна финансова
помощ №19/313/00089/18.07.2012г., сключен между Управляващия орган и
община Алфатар, или учредяване на залог върху общата изравнителна
субсидия за местните дейности по чл.34, ал.1, т.3 от ЗОБ.
Поканата за публичното обсъждане беше публикувана в сайта на
общината на 03.08.2012г. Към момента на публичното обсъждане –
28.08.2012г. няма постъпили становища и предложения от гражданите на
общината.

