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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 364 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с 

Протокол № 39 

 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община 

Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 9 от Закона за общинския дълг, както и във връзка с чл. 18 

от същия закон, Общински съвет Николаево 

 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община 

Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година“. 

 

2. В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета 

на общината да представи в МФ и Сметна палата „Годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 

година до 31.12.2021 година“ и решението на общинския съвет, в 30-дневен срок от 

приемането му. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ВРЕМЕТО 

ОТ 01.01.2021 ГОДИНА ДО 31.12.2021 ГОДИНА 

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закон за Общинския дълг, както и Раздел Х 

„Управление на общинския дълг“, чл. 34 от „Наредба № 10 за съставяне, изпълнение, 

отчитане и контрол на бюджета на община Николаево“ Ви представям Годишен отчет 

за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето 

от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.  

Съгласно чл. 18 от Закон за общинския дълг, 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. 

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за 

касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община 

Николаево. Общинския съвет приема с решение Годишният отчет 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 Николаево е оторизиран общински 

служител, който отговаря за вписването на информацията в ЦРОД и за нейната 

регулярна актуализация. 
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Състоянието на общинския дълг в Община Николаево за времето от 01.01.2021 

г. до 31.12.2021 г. е както следва: 

 

І. Револвиращ банков кредит 

1. Вид на дълга – Револвиращ банков кредит, дългосрочен. 

2. Размер на дълга – 152 609 лева (сто петдесет и две хиляди и шестстотин и девет 

лева). 

3. Валута – лева. 

4. Обезпечение: 

 Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Николаево, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Николаево по 

чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси. 

5. Матуритет на дълга – от 31 май 2016 г. до 25 ноември 2023 година. 

6. Предназначение на дълга – финансиране и рефинансиране на проекти: „Ремонт 

на Народно читалище „Зорница 1928“ с. Нова махала, община Николаево“, 

„Ремонт на Народно читалище „Васил Левски 1923“ град Николаево, община 

Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Христо Смирненски 1899“ с. 

Елхово, община Николаево”, по „Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони 

и разнообразяване на селската икономика“, по мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места“. 

7. Лихвен процент – 3.583 %. 

8. Общо усвоени средства към 31.12.2021 г. – 152 609 лева /100%/. 

9. Общо неизплатена главница към 31.12.2021 г. /съгласно погасителен план/ – 

38 709 лева. 

10.  За бюджетната 2021 г.: 

 размер на дълга към 01.01.2021 г. – 59 109 лева; 

 плащания по главница за 2021 год. – 20 400 лева; 

 лихва върху редовна главница – 1 807 лева; 

 такси за администриране – 1 200 лева; 

 такси за ангажимент – 0 лева; 

 лихви за забавени плащания и просрочия – 0 лева; 

 дълг към 31.12.2021 год. – 38 709 лева. 

Информацията по настоящият отчет за състоянието на общинския дълг е 

извлечена от финансово-счетоводните документи в Община Николаево /Програмен 

финансово-счетоводен софтуер „АС2012“/ към 31.12.2021 година. 

Неразделна част от Годишния отчет е „Информация за общинския дълг, 

издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 

8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година на 

община Николаево – Приложение № 15“.  

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


