
Препис-извлечение от протокол № 6 
От 16.02.2012 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
Т.3 от дневния ред: „Годишен отчет за състоянието  
на общинския дълг към 31.12.2011 година.” 
 
 
 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 62 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. 
Стражица и Общинска администрация и в изпълнение на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 
от  Закона за общинския дълг, Общинския съвет – Стражица 
        Р Е Ш И : 

Приема информация за годишния доклад по дълга към  31.12. 2011 
година 

Годишен доклад по дълга 
към 31 декември 2011 

          
              / табл. 1/ 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА                                                     
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 166/29.09.2008 Г. 
АААККК ЦЦЦЕЕЕНННТТТИИИ       
Вид на дълга - дългосрочен 
Размер на дълга  - 38 850 лв. 
Валута на дълга   - български лева 
Обезпечение по дълга -  банкова гаранция /парични средства/ 
Период на погасяване на дълга - 2011 – 2013 година 
Предназначение на дълга – Закупуване на хидравличен херметичен пресконтейнер – 5 куб. м. 
Лихвен процент   0 % 
Общо усвоени средства  към 31/12/2011 г. – 38 850 лв. 
Общо неизплатена главница към 31/12/2011 г. – 25 902 лв. 

ЗЗЗААА    БББЮЮЮДДДЖЖЖЕЕЕТТТНННААА    ГГГОООДДДИИИНННААА    222000111111   
Размер на дълга към 01/01/2011г. – 38 850 лв. 
Плащания по главници – 12 948 лв.   
Лихвени плащания - 0 лв. 
Такси -  няма плащания 
Лихви за забавени плащания -  няма 
Дълг към 31/12/2011 -  25 902 лв. 
Финансирани капиталови разходи/обекти със средствата от дълга 
– Закупуване на хидравличен херметичен пресконтейнер – 5 куб. м. 

 



За предстоящата бюджетна година 2012 
Размер на дълга към 01/01/2012  - 25 902 лв. 
Дължими плащания по главници  - 12 948 лв. 
Дължими лихвени плащания   - 0 лв. 
Такси  - няма 
Приходни източници за обслужване на дълга - собствени приходи, изравнителна  субсидия 
Очакван размер на дълга към 31/12/2012 - 12 954 лв. 
 
Друга информация    
Срока на погасяване на дълга е 5 години 
В т. ч. 24 месеца гратисен период 
До 36 месеца срок на възстановяване, считано от 01.01.2011 г. съгласно погасителен план. 
 

               
 
 

 / табл. 2/ 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА                                                     
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 427/28.04.2010 Г., АНЕКС №1/25.07.2011 Г. 
АААККК ЦЦЦЕЕЕНННТТТИИИ       
Вид на дълга - дългосрочен 
Размер на дълга - 370 000 лв. 
Валута на дълга   - български лева 
Обезпечение по дълга -  банкова гаранция /парични средства/ 
Период на погасяване на дълга - 2012 година 
Предназначение на дълга – финансиране на разходи по проекти по оперативни и други европейски 
програми, до възстановяването им от същите 
Лихвен процент   7,2 % 
Общо усвоени средства  към 31/12/2011 г. – 370 000 лв. 
Общо неизплатена главница към 31/12/2011 г. – 370 000 лв. 

ЗЗЗААА    БББЮЮЮДДДЖЖЖЕЕЕТТТНННААА    ГГГОООДДДИИИНННААА    222000111111   
Размер на дълга към 01/01/2011г. – 0 лв. 
Плащания по главници – 0 лв.   
Лихвени плащания - 0 лв. 
Такси -  1 480 лв. 
Лихви за забавени плащания -  няма 
Дълг към 31/12/2011 -  370 000 лв. 
Финансирани разходи по проекти по оперативни и други европейски програми, до възстановяването им 
от същите 
 

 
 



За предстоящата бюджетна година 2012 
Размер на дълга към 01/01/2012  - 370 000 лв. 
Дължими плащания по главници  - 370 000 лв. 
Дължими лихвени плащания   - 354 лв. 
Такси  - няма 
Приходни източници за обслужване на дълга - вземания по Договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и Програмата за 
развитие на селските райони. 
Очакван размер на дълга към 31/12/2012 - 0 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
          /Ил.Маринов/ 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС: 
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