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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на
условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините
през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на
местното самоуправление в България „ФЛАГ" – ЕАД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за определяне на условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за
органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ" – ЕАД.
Проектът на постановление е разработен в изпълнение разпоредбата на чл.88 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., съгласно който общините
могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от фонд „ФЛАГ” – ЕАД, при
изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред,
определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ).
С проекта на постановление се предвижда и през 2014 г. общините да бъдат
подпомагани финансово за покриване на начислени през 2014 г. лихви и такси по
обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България
„ФЛАГ” – ЕАД. Средствата ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на
общините като целеви трансфери.
Общините са групирани в няколко групи с различна степен на подпомагане
според интегралната оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата през
2013 г. Методика за определяне на кредитния потенциал на общините на базата на
интегрална оценка, изчислена по критерии, и за групирането им, като за изчисленията са
използвани данни от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети към края
на 2011, 2012 и 2013 г. В резултат на отчетните данни за посочения период, получената
средна интегрална оценка за 2014 г. за кредитния потенциал за страната е със стойност
24.66 на сто, при 23.45 на сто за 2013 г. С оглед приблизителното запазване броя на
общините в отделните групи, в методиката се запазва възприетият през 2012 г. принцип
прагът за общините от първа група без подпомагане да не бъде средната интегрална
оценка за страната, като за 2014 г. се предлага същият да бъде интегрална оценка със
стойност над 30.55 на сто.
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Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по
методиката интегрална оценка за кредитния потенциал на общините, а по отношение на
общините от първа група - и със средния брой на населението за периода 2011-2013 г.
С оглед ограничения ресурс, и през тази година не се предвижда подпомагане на
общини за начислени лихви и такси в размер на 100%.
Методиката за определяне на кредитния потенциал на общините, групирането на
общините и степента на подпомагане на различните групи общини са съгласувани
предварително с НСОРБ, в съответствие с разпоредбата на чл.88 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Предвид осигуреното финансиране със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., проектът на постановление няма да окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
В съответствие с чл.32, ал.1 и ал.5 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, проектът на Постановление на Министерския съвет
за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините
през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното
самоуправление в България „ФЛАГ" – ЕАД, е съгласуван с министрите и с дирекциите от
специализираната администрация на Министерския съвет, с чиято функционална
компетентност е свързан, като становищата са отразени съгласно приложената справка.
Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван и с НСОРБ.
С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско
законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското
право.
Проектът на постановление и докладът към него са публикувани за обсъждане на
интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени
консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на изложеното и на основание чл.8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския за
определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за
достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ" – ЕАД.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на постановление на Министерския съвет;
2. Съгласувателни писма;
3. Справка за отразяване на становищата и бележките;
4. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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