
Приложение  № 14

Код по ЕБК 7105
А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

в т.ч.:

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 k.10 (к.11+к.12) к.11 к.12 к.13 (к.9+к.10) к.14

1. Дългосрочен
Договор № 9968/10.10.2014 г.
Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС)

Краен срок на погасяване :
25.08.2019 г. 296,828 ПУДООС BGN

Реализация на проект
"Оптимизиране на системата за
управление на отпадъците в
община Златоград"

25.08.2019 г. 107,968 0 64,752 0 0 0 64,752 43,216
2. Дългосрочен
Договор №ДК-491-007721-35
от 03.06.2015 г.
"Интернешънъл Асет Банк" АД
Анекс № 1 от 17.02.2016 г.

Краен срок на погасяване :
31.05.2022 г.

1,019,217
Асет Банк 
АД BGN

Финансиране на инвестиционни
обекти: Рехабилитация и
благоустрояване на ул."Васил
Левски", гр.Златоград;
ул."Антон Страшимиров",
с.Старцево; ул."Христо Ботев" с.
Ерма река; ул."Прогрес",
с.Долен и изграждане на
могофункционална площадка в
с.Долен, община Златоград"

31.05.2022 г. 711,017 0 160,800 35,847 35,847 0 196,647 550,217
3. Краткосрочен
Договор 925 от 01.11.2017 г.
Фонд ФЛАГ

Краен срок на погасяване:
25.09.2018 90,724

"Фонд 
ФЛАГ" ЕАД ВGN

Финансиране на допустими
разходи за изпълнението на
одобрен проект"Център за
услуги в домашна среда-
интегрирани услуги за
качествен живот" 25.09.2018 г. 58,710 32,014 90,724 1,352 845 507 92,076 0

4. Дългосрочен
Договор 926 от 01.11.2017 г.
Фонд ФЛАГ
Предоговорен
Краен срок на погасяване:
25.04.2019 463,162

"Фонд 
ФЛАГ" ЕАД ВGN

Финансиране на извършени
допустими разходи за
изпълнението на одобрени
проекти по ОП "РР" - 4
обществени сгради 25.08.2018 г. 463,162 344,270 8,802 7,602 1,200 353,072 118,892

5 Дългосрочен
Договор 927 от 01.11.2017 г.
Фонд ФЛАГ
Предоговорен
Краен срок на погасяване:
25.04.2019 624,787

"Фонд 
ФЛАГ" ЕАД ВGN

Финансиране на извършени
допустими разходи за
изпълнението на одобрени
проекти по ОП "РР" - 9
многофамилни жилищни сгради 25.10.2018 г. 380,393 244,394 231,988 19,617 18,366 1,251 251,605 392,799

1,721,250 276,408 892,535 65,618 62,660 2,958 958,152 1,105,123
Забележки:

Валута 
/BGN, 

EUR, USD, 
JPY/

Предназначение на дълга Краен срок 
за 

погасяване

Остатъчен 
размер на 
дълга към 

01.01.2018 г. 
/в лева/

Усвоен дълг 
през  2018 г. /в 

лева/

Извършени 
разходи по 

дълга през  2018 
г. /в лева/

разходи за 
лихви 

Извършени 
погашения по 
главница  през  
2018 г. /в лева/

др.разходи 
(такси, 
комисионн
и и др.) 

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩО

Описание на дълга /Решение 
на Общински съвет, Номер 

на договор/емисия//

Размер на 
дълга по 
договор 

Кредитор

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 2018 година 
на община Златоград

Общо извършени 
плащания по 

дълга през 2018 
г. по главница и 
разходи /в лева/ 

Остатъчен 
размер на дълга 
към 31.12.2018 г. 

/в лева/



2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7) к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 (к.1 /3 ) к.9 к.10 к.11 (к.9 - к.10)

6,732,400 735,300 739,800 752,500 1,530,531 1,426,746 1,547,523 2,244,133 958,178 761,506 196,672

Забележки:

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената 
общинска гаранция

Размер на 
издадената от 

общината 
гаранция /в 

лева/

Година на 
издаване на 
гаранцията

Бенефицие
нт на 

гаранцият
а

Кредитор на бенефициента 
на издадената общинска 

гаранция

Остатъчен 
размер на 
дълга на 

бенефициент
а към 

01.01.2018 г. 
/в лева/

Остатъчен 
размер на 
дълга на 

бенефициента 
към 

31.12.2018 г. 
/в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7

1. 0 0 0 0

2.

3.
ОБЩО 0 0

Забележка:

                                                                                                                                    

Номинал на издадените 
общински гаранции през 

2018 г. 

Изравнителна 
субсидия - 

отчетни данни 
за 2017 г.

Бюджетни 
приходи - 
отчетни 
данни за 

2017 г.

к.1 к.2 к.3

к.12 (к.11/к.8)*100

8.8%

3. В  случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2018 г. , данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2018 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2018 г.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2018 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2018 г. те са:

   б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 85, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.                           
  в) частта  от плащанията по главницата  по съществуващ дълг през 2018 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 г.

Средногодише
н размер на 

изравнителна
та субсидия и 

приходи

Съотношение на 
плащанията по дълга към 
средногодишния размер на 

изравнителната и приходите 
(%)

Изравнителна субсидия - отчетни данни Бюджетни приходи - отчетни данни

Общо 
извършени 

плащания по 
дълга през 2018 
г. по главница и 
разходи /в лева/ 

в т.ч.:                          
       плащания 

по дълга, които 
се изключват  

от 
съотношението 

Плащания по 
дълга, влизащи 
в изчислението 
на съотношени-
ето през 2018 г. 

  а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;

Общ размер на 
изравнителната субсидия и 
приходи за последните три 
години /на база данни от 

годишните отчети за 
изпълнението на бюджета на 

общината/

2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информация за дългове, 
които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва.

4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2018 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2018 г. (к.14) се 
посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата. 

А.1.    СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД.  Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

Съотношение на номинала на 
издадените през 2018 г. общински 

гаранции и общата сума на приходите 
и  изравнителна субсидия 

к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100



В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

к.1 к.2 к.3 к.4 к.6 к.7 к.8 к.9 к.10 к.11 к.12
1.
2.
3.

0 0 0 0 0 0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ  ЛИЦАТА  по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената 
общинска гаранция

Размер на 
издадената 
гаранция от 

лицето по 
чл.8а от ЗОД

Дата на 
издаване на 
гаранцията

Бенефицие
нт на 

гаранцият
а, 

издадена 
от лицето 
по чл.8а 

Кредитор на бенефициента, 
на който лицето по чл.8а от 

ЗОД е издало гаранцията

Остатъчен 
размер на 

гаранцията 
към 

01.01.2018 г. 
/в лева/

Остатъчен 
размер на 

гаранцията 
към 

31.12.2018 г. 
/в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7
1.
2.
3.

0 0

/име, сл. тел. и подпис/
/име, подпис и 
печат/

Остатъчен 
размер на дълга 
на лицето към 
31.12.2018 г. /в 

лева/

Извършени 
разходи (лихви, 
такси и др.) по 

дълга през  2018 
г. /в лева/

                Надя Мангарудова Мироклав Янчев

#DIV/0!

Остатъчен 
размер на 
дълга на 

лицето към 
01.01.2018 г. 

/в лева/

Усвоен дълг 
през  2018 г. /в 

лева/

Кмет на общината: Изготвил: 

Описание на дълга /Номер 
на договор/ISIN//

Валута /BGN, EUR, USD, 
JPY/

Краен срок 
за 

погасяване 

Извършени 
погашения по 
главница  през  
2018 г. /в лева/

Наименование 
контролиранот

о лице

Размер на 
дълга по 
договор 

Кредитор 
на лицето 
по чл. 8а 
от ЗОД


