
ПРОЕКТ 

за поемане  на дългосрочен общински дълг 

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, 

 

 Действащият от 01.01.2018 г. Закон за общинския дълг (ЗОД) дава възможност 

за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени задължения, възникнали 

във връзка с предоставяне на публичните услуги и осъществяване на дейността на 

общината.  

 Поради натрупани просрочени задължения, свързани с предоставянето на 

общинските услуги и цялостната дейност на общината, е наложено настоящето  

намерение от поемане на дългосрочен общински дълг. 

 Във връзка с недопускане на действия по запориране на сметки, заплащане на 

разходи по дела, лихви за забава и неустойки  по поети  и реализирани ангажименти, но 

неразплатени, е възникнало намерението ни за осигуряване на финансов ресурс чрез 

банков заем. 

 Разчитането на просрочените задължения чрез банков заем ще доведе до 

синхронизиране на работата на общината и възможността тя да посреща по- спокойно 

текущите си задължения. 

 След направени разчети и предвид чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси 

– Годишният размер на плащанията по общинския  дълг за всяка отделна година не 

може да надвишава 15 (петнадесет) на сто от средногодишния размер на собствените 

приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на база 

на данни от годишните отчети за изпълнение на общинския бюджет на общината- счита 

за  разумен срокът за погасяване на заема да е до 5 (пет) години. 

 

Справка за допустимия  годишен размер на  плащанията общински 

дълг на Община Тутракан за всяка отделна година – до 588 237 лв. 

  

    в лева   

Година  Собствени 

приходи  

 Обща изравнителна 

субсидия   

 Общо   

2015                2 707 

660,00    

                                      1 036 

100,00    

                   3 743 

760,00    

 

2016                2 830 

028,00    

                                      1 060 

000,00    

                   3 890 

028,00    

 

2017                3 058 

759,00    

                                      1 072 

200,00    

                   4 130 

959,00    

 

За 3-те години 

ОБЩО 

               8 596 

447,00    

                                      3 168 

300,00    

                 11 764 

747,00    

 

     

   Средноаритметично                     3 921 

582,33    

 

     

  0,15%                       588 

237,35    

 

     

     

 



Проект на решение! 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, т.8 и чл.13 от 

ЗОД, Общински съвет гр. Тутракан: 

 

 I. ДАВА  СЪГЛАСИЕ Община Тутракан да поеме дългосрочен общински дълг 

чрез  банков кредит в размер на 1 000 000 лв. за  попълване на собствени средства по 

бюджета на общината, явяващи се фактически недостиг за предоставяне на публичните 

услуги от общината  и за  разплащане на просрочени задължения при следните 

параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 1 000 000 (един милион) лв.; 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем от банкова 

финансова институция. 

4. Цел на дълга – попълване на собствени средства за покриване на фактически 

недостиг при предоставяне на публичните услуги от общината. 

5. Начин на обезпечение на кредита: Ипотека на имущество и земя и учредяване 

на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и 

бъдещи приходи на община Тутракан, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона 

за публични финанси. 

6. Условия за погасяване – ежемесечно, считано от датата на подписване на 

договора за кредит на равни части. 

7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. 

7.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 6.00% 

(шест на  сто). 

7.2 Заплащане на лихвата – ежемесечно. 

7.3 Такси за управление, такса за предсрочно погасяване, неустойки, 

наказателни лихви при предсрочно погасяване се договарят с избраната финансова 

институция. 

8. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи  и изравнителна 

субсидия на общината. 

9. Срок за погасяване – до  пет години. 

10. Начин на усвояване – с възможност за усвояване при необходимост. 

II. Упълномощава  кмета на общината: 

 1. Да проведе процедура за избор на финансова институция съобразно  реда  и 

начина, определен в Закона за общинския дълг, която да осигури необходимото 

финансиране. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник да се проведе въз основа на открита, прозрачна и 

недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския 

съвет. 

 2. Да подпише договора за кредит  и договора за залог или договора за ипотека; 

 3. Да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението  на Общински съвет. 


