
ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ИВАЙЛОВГРАД 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
от Диана Димитрова Овчарова 

Кмет на Община Ивайловград 

 

Относно:  Примане на отчет за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2016 

година  

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на чл. 9 от Закона за общинския дълг, кметът на общината изготвя годишен 

отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общински съвет.  

         През 2016 г. с решение № 108/ 07.07.2016 г., Общински съвет – Ивайловград даде своето 

съгласие на община Ивайловград да поеме общински дълг, чрез ползване на краткосрочен заем 

за оборотни средства от банкова институция за финансиране на проект „Подобряване и 

устойчиво развитие на социалната инфраструктура на общините Ивайловград и Ипсала” по 

Договор №РД02-29-185/18.06.2015, финансиран по Инструмента за предприсъединителна 

помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП по Програма ТГС) България - 

Турция 2007-2013 Трета покана CCI No:2007CB16IPO008 в размер на 202 509,54 евро, или  

левова равностойност в размер на 396 074,23 лева. За обследване за енергийна ефективност на 

обществени сгради по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", приоритетна ос 2 

"Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по договор за 

възлагане на ОП № Д-42/ 16.02.2016 г. в размер на 70 252,56 лева и по договор за възлагане на 

ОП № Д-89/ 20.05.2016 г. в размер на 107 735,84 лева. 

         Максималният размер на дълга е до 575 000,00 лв. (петстотин седемдесет и пет хиляди 

лева). 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 и чл. 18 от Закона за общинския дълг,   

Общински съвет – Ивайловград: 

Р Е Ш И: 

 

        1. Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2016 г., 

съгласно Приложение № 1.  

        2. Задължава кмета на общината да представи на министъра на финансите с копие до 

Сметната палата решението в 30- дневен срок от неговото приемане, заедно с годишния отчет 

за състоянието на общинския дълг. 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 

ДИАНА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА 

Кмет на община Ивайловград  

Съгласувал:  

Красен Кръстев 

Заместник кмет на община  Ивайловград  

 

Изготвил:  

Красимира Димитрова 

Директор на дирекция ФСДУС 

 


