Приложение №1 към Решение №106 от 07.07.2016 г. на ОбС.

ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2015 година
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 ЗОД 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. (отм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.)
4. изискуемите общински гаранции;
5. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.), безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за
публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;
6. (отм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.)
7. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.) финансов лизинг, търговски кредити и останалите
форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за
прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за
създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
През 2015 година състоянието на дълга в община Ивайловград е следното:
1. Предоставени краткосрочени банкови кредити от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД.
На 29.04.2015 г. е подписан договор за банков кредит № 2016.0415 за предоставяне на
краткосрочен банков кредит, предназначен за оборотни средства за финансиране на проект
„Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в гр. Ивайловград, община Ивайловград” в размер на 800 000 лв.
Банковият кредит е отпуснат и усвоен на два транша, през месеците април и май 2015 година
в размер на 770 715 лв. Възстановен е през месеците юни, юли и октомври 2015 година.
За обезпечаването му е учреден особен залог върху собствени приходи (парични
вземания), настоящи и бъдещи вземания на Община Ивайловград от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от „Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони”, мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” по Договор № 26/321/01141/27.11.2012 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на центровете за
предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр.
Ивайловград, община Ивайловград”, представляващи всички собствени приходи и настоящи и
бъдещи вземания по банковите сметки на Община Ивайловград при „Обединена Българска
Банка” АД, по които постъпват вземанията свързани с проекта.
На 09.09.2015 г. е подписан договор за банков кредит № 2195.0915 за предоставяне на
краткосрочен банков кредит, предназначен за оборотни средства за рефинансиране на проект
„Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в гр. Ивайловград, община Ивайловград” и финансиране по проект
„Туристически информационен център – Ивайловград” и по проект „Постоянна изложба на
етнографското наследство и природните забележителности на Община Ивайловград” в размер
до 687 000 лв. Банковият кредит е отпуснат и усвоен през месец септември 2015 година в
размер на 326 309 лв. Възстановен е през месеците октомври и ноември 2015 година.

За обезпечаването му е учреден особен залог върху собствени приходи (парични
вземания), настоящи и бъдещи вземания на Община Ивайловград от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от „Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони” по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” по Договор № 26/321/01141 от 27.11.2012 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на центровете за
предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр.
Ивайловград, община Ивайловград”, по Договор № 26/313/00106 от 18.07.2012 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.,
подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” и по Договор №
26/313/00172 от 19.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони”, представляващи всички собствени приходи и настоящи и бъдещи вземания
по банковите сметки на Община Ивайловград при „Обединена Българска Банка” АД, по които
постъпват вземанията свързани с проекта.
Платените лихви от общината по двата краткосрочни банкови кредита са в размер на
12 668 лв. и платени такси за управление на кредитите в размер на 4 489 лв.
2. През месец октомври чрез предоставен безлихвен заем от централния бюджет в
размер на 1 768 672 лв. са платени разходи по проект „Реконктрукция и рехабилитация на
общински пътища на територията на Община Ивайловград” по Договор № 26/321/01141 от
27.11.2012 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г.,
подкрепена от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, като същия
месец са одобрени разходите по проекта и възстановен безлихвенният заем.
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