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Приложение № 5  

( по т. 3 от Проект за решение на ОбС Калояново ) 

 

О Т Ч Е Т 

 

за състоянието на общинския дълг  

на Община Калояново за  2016 г. 

 

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен  в изпълнение 

на чл.9 от Закона за общинския дълг (ЗОД). 

Съгласно чл.18 от същия закон в 30-дневен срок от приемане на съответното решение, 

същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния 

отчет за състоянието на общинския дълг. 

В чл.3 на ЗОД е регламентирано, че общински дълг се формира от: 

1. Емисиите на общински ценни книжа; 

2. Дълга, поет с договори за общински заеми; 

3. Дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост; 

4. Изискуемите общински гаранции; 

5. Безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройството на 

държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините; ( в сила от 

01.01.2014 г.- безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за 

временен недостиг на средства по бюджетите на общините ) 

6. Безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз; 

7. Задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години. ( в сила от 

01.01.2014 г.- Финансов лизинг и останали форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 

№ 479/2009 от 25. 05. 2009 г. за прилагане на протокола за процедурата при прикомерен 

дефецит приложен към Договора за създаване на Европейската общност.) 

 През изминалата 2016 г., състоянието на дълга в община Калояново е следното: 

1.На 16.02.2012 г. е подписан Договор № 217 за предоставяне на дългосрочен кредит от 

”ФЛАГ ” ЕАД за разплащане на разходи по проекти финансирани от Разплащателна агенция към 

ДФ Земеделие по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. в размер на 

181 149,96 лв. Кредитът се погасява на равни месечни вноски по 3 773,96 лв. За 2016 г. 

погасителните вноски са в размер на 3 773.84 лв. Остатък за погасяване – 0.00 лв. Вписания 

особен залог н размер на 226 437,45 лв. за обезпечаване на кредита е отписан след последната 

вноска от кредита. 

За 2016 г. по кредита Община Калояново  е платила лихви в размер на 13.41 лв. и такси за 

управление на кредит – 100,00 лв.  

2.Предоставяне на безлихвени заеми от бюджета на общината за плащане на разходи по 

проекти по Оперативни програми на Европейския съюз. С предоставените ми правомощия по т. 
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7 от Решение № 28 прието с Протокол № 6 / 25. 02. 2016 г. са ползвани заеми в размер на 

257 063,44 лв. и са възстановени 279 840,28 лв. Остатък за погасяване 3 698,13 лв. 

3.Издадените четири броя Запис на заповеди в полза на Държавен фонд Земеделие за 

обезпечаване на 110 % от предоставените авансови трансфери за изпълнение на проекти по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  на стойност 4 370 785,13 

лв. са върнати от Фонда и са отписани от баланса на Общината. 

 

 

 

 

 

Георги Георгиев 

Кмет на община Калояново 


