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ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Относно: Нова функционалност в Регистър „Общински дълг“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО КМЕТ,
Уведомяваме Ви, че в изпълнение на разпоредбите на чл.3 и чл.40 от Закона за
общинския дълг /ЗОД/, влизащи в сила от 01.01.2014 г., е разширена функционалността на
Регистър „Общински дълг“ /РОД/.
1.
Във връзка с промяна обхвата на дълговете, определени в ЗОД, в основната
информация за дълговете, в полето „Вид на кредита“ на „Подрегистър на заеми,
предоставени на общината“, са добавени/променени следните опции:





Безлихвени заеми, отпуснати по реда на ЗПФ;
Търговски кредити;
Финансов лизинг;
Останали форми на дълг.

Тези опции ще бъдат достъпни само за дълговете, които са с дата на договаряне след
31.12.2013 г., а за дълговете преди тази дата, опциите в полето „Вид на кредита“ ще са в
съответствие с действащите до 01.01.2014 г. разпоредби на чл.3 от ЗОД.
Обръщаме внимание, че кредити, произтичащи от новите разпоредби на ЗОД, следва
да се вписват, само когато датата на договаряне е след 31.12.2013 г.
Безлихвените заеми, които се ползват в рамките на общината (между бюджетната
сметка и сметки за средства от ЕС) не се вписват в РОД.
При регистрирането на дългосрочни кредити и емисии, в полето „Предназначение“ на
„Подрегистър на заеми, предоставени на общината“ и „Подрегистър на емитираните ценни
книжа“ е добавена нова опция „Общински проекти за ПЧП“, което е в съответствие с чл.4,
т.5 от ЗОД.
2.
Предвид разширяване обхвата и на издаваните общински гаранции, в
основната информация на „Подрегистър на издадените общински гаранции “ е създадено
ново поле „Предназначение“, което следва да се попълва в зависимост от предназначението
на дълга, който общината гарантира. Опциите са:
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 инвестиционни проекти;
 текущи разходи.
Вписването на гаранции, които са такива по смисъла на ЗОД (съгласно промените, в
сила от 2014 г.) е задължително, ако са издадени след 31.12.2013 г.
Обръщаме внимание, че при регистрирането на издадена гаранция, ако дълга, който
се гарантира е с дата на договаряне до 31.12.2013 г., в падащото меню „Предназначение“
информацията ще бъде заредена автоматично (т.е. ще се зареди опцията „инвестиционни
проекти“), тъй като до 31.12.2013 г. ЗОД е предвиждал издаването на гаранции само с
инвестиционна цел.
Във връзка с новите изисквания в ЗОД за включване в РОД на информация за дълга на
контролираните и неконтролираните от общините лица, попадащи в сектор „Местно
управление“, Ви информирам, че към момента се разработва нова функционалност в
информационната система, за която ще получите допълнителни указания.
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