
   

Приложение № 1 

 

 

О Т Ч Е Т 

    за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2016 

година 
 

 

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. е 

изготвен  в изпълнение на чл. 9 от Закона за общинския дълг. 

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. 

През 2016 година на община Ивайловград е предоставен краткосрочен банков 

кредит от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД. 

         Подписан е договор за банков кредит № 2587.0716 от 02.08.2016 г. за 

предоставяне на краткосрочен банков кредит, предназначен за оборотни средства за 

финансиране на проект „Подобряване и устойчиво развитие на социалната 

инфраструктура на общините Ивайловград и Ипсала Каймакамлък” 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.  Отпуснат и усвоен 

е банков кредит в размер на 330 390,67 лв. на три транша  (два през месец август, и 

един през месец септември 2016 г.).  Възстановен е частично през месец октомври 2016 

година в размер на 93 598,67 лева.  

         По същия договор за банков кредит е предоставен кредит, 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. Той е отпуснат и усвоен на същата стойност през месец 

септември 2016 г.  По същата оперативна програма, по договор за възлагане на ОП № 

Д-89/ 20.05.2016 г. в размер на 107 735,84 лева, е отпуснат и усвоен кредит на същата 

стойност през месец август 2016 г. Същите не са възстановени през 2016 г. 

За обезпечаването им е учреден особен залог върху собствени приходи (парични 

вземания), настоящи и бъдещи  вземания на Община Ивайловград, и по банковите 

сметки на общината при „Обединена Българска Банка” АД, по които постъпват 

вземания. 

Платените от общината лихви и такси за управление на краткосрочния банков 

кредит, са в размер на 7 597 лв. 

 

 

 

 

Изготвил:  

Руска Козарева 

в.и.д.  гл. счетоводител 

на община Ивайловград 


