ОТЧЕТ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗА ПЕРИОДА: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.
На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг; чл. 36, ал. 1 и
чл. 38, ал. 1 от Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет
ВИ ПРЕДСТАВЯМ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ДЪЛГ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.
Отчета за състоянието на общинския дълг е неразделна част от
Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове на Община Гурково. Общинският съвет приема с решение
Отчета за състоянието на общинския дълг.
Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския
дълг се вписват в Централния регистър на общинския дълг, който е
създаден и се поддържа в Министерство на финансите.
В Община Гурково е оторизиран общински служител, който
отговаря за
вписването на информацията в ЦРОД и за нейната
регулярна актуализация.
Състоянието на общинския дълг в Община Гурково за времето от
01.01.2014 г.- 31.12.2014 г. е както следва :
1. В изпълнение на Решение № 388, взето с Протокол на Общински съвет
№ 46/17.02.2011 г., Община Гурково кандидатства пред «ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ
НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ» ЕАД /ФЛАГ/ за
отпускане на кредит /дългосрочен общински дълг – 5 години/ предназначен за
финансиране на извършени недопустими разходи представляващи финансова
корекция за изпълнение
на одобрен проект „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води –
гр. Гурково” наричан за краткост „Проект”. Кредитът е одобрен в размер на
228225,00 лв. /двеста двадесет и осем хиляди двеста двадесет и пет лева/.
Община Гурково се задължава да усвоява и ползва Кредита единствено
за покриване на недопустимите разходи /финансова корекция/ по Проекта и
да погаси окончателно същия заедно с договорените лихви и такси, при
условията, размера и сроковете установени в подписания Договор за кредит
№ 137/17.03.2011 г. между „ФЛАГ” ЕАД, ОБЩИНА ГУРКОВО и „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК” АД.
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Съгласно одобрен погасителен план от „ФЛАГ” ЕАД , кредита се
олихвява в лева с размер на годишен лихвен процент – 5.055 % до 25.02.2014 г.,
от 26.02.2014 г. до 25.08.2014 г. - 5.477 %, от 26.09.2014 г. до 25.12.2014 г. – 5.384%.
Срокът на погасяване на дълга е 25.03.2016 г. – 60 /шестдесет/ равни месечни
погасителни вноски по 3803.75 лв. /три хиляди осемстотин и три лева 75
стотинки/. Дългосрочният дълг ще се погасява със средства от бюджета на
Община Гурково. За периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са начислени и
изплатени дължими: главница – 45645,00 лв. /четиридесет и пет хиляди
шестстотин четиридесет и пет лева/ и лихви в размер на 4444.80 лв.
/четири хиляди четиристотин четиридесет и четири лева 80 стотинки/.
До издължаване на главницата по кредита към 31.12.2014 г. остават 57056,25 лв.
/петдесет и седем хиляди петдесет и шест лева 25 стотинки/.
Община Гурково се задължава да осигури обезпечение по всяко време в
размер не по-малко от 125% /сто двадесет и пет процента/ от сумата на
предоставения кредит и дължимите лихви.
За обезпечаване на Кредита Община Гурково:
1. учредява в полза на „ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за особените
залози особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от
трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи за
Община Гурково по чл. 6 от Закона за общинския дълг.
/чл. 6. Източници за обслужване на общинския дълг са:
1. собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските
бюджети;
2. общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за
общинските бюджети./
Договорът за залог е вписан в Централния регистър на особените залози с
№ 2011031701283.

Информацията по настоящия доклад е извлечена от
счетоводните документи в ОБЩИНА ГУРКОВО към 31.12.2014 г.

финансово-

КМЕТ:……………………
инж. Стоян Бонев

Изготвил:
Надка Денкова Михалева –
гл. счетоводител
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