
ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 89 

Протокол № 8 от 04.07.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от Атанас  Стефанов Калчев  – Кмет  на Община Кричим, 
относно  годишен отчет  за  състоянието на общинския  дълг  в община Кричим  за  2015 
година, съгласно чл. 9 от ЗОД. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК  по  устройство  на  територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство, 
енергийна  политика,  общинска  собственост  и  комунална  дейност;  ПК  по  социални 
дейности,  образование,  култура  и  ПК  по  местно  самоуправление,  обществен  ред  и 
законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация и чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет 
при  община  Кричим  приема  Годишен  доклад  по  дълга  към  31.12.2015  година, 
както следва: 

Годишен доклад по дълга 
към 31 декември 2015 година 

на Община Кричим 

Решение  № 173,  взето с протокол № 18 от 19.09.2013 г.  Общински съвет при 
община Кричим 

1. Акценти дългосрочен кредит 

 Вид на дълга – дългосрочен 
 Размер на дълга – 2 774 744 лв. 
 Валута на дълга – лева 
 Обезпечение по дълга – Договор за особен залог . 
 Срок на погасяване на дълга – 25.11. 2023 г. 
  Предназначение  на  дълга  –  осигуряване  на  финансов  ресурс  за  собствен  принос  и 
недопустими разходи по проект № DIR5101116943 „Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация  на В  и К мрежа  и  изграждане  на ПСОВ  град Кричим”  по  договор  за 
безвъзмездна  финансова  помощ  №  DIR5101116С010  по  Оперативна  програма 
„Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност,  приоритетна  ос  1 
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. 
 Лихвен процент – 5,055 %
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 Лихвени плащания – 241 545 лв 
 Общо усвоени средства към 31.12.2014 г. – 2 774 744 лв. 
 Общо неизплатена главница към 31.12.2015 г. –  2 396 744 лв. 

2. За бюджетната година 2015 година  изпълнение 

 Размер на кредита – 2 774 744 лв 
 Размер на дълга към 01.01.2015 г. – 2 699 144 лв. 
 Срок на усвояване – 30.09.2014 година, без да се фиксират отделните траншове 
 Плащания по главница –  302 400 лв./м.01м.12.2015/ 
 Лихвен процент – 5,055 % 
 Лихвени плащания  2015 г. – 134 939 лв. 
 Целево покриване на  лихви и такси на дълга на общината към ф.Флаг – 0 лв. 
 Такси –  0,5 % такса ангажимент на годишна база, дължима върху неусвоената част от 
кредита и  100 лв такса месечно , дължима от датата на първо усвояване. 
 Без такса при предсрочно погасяване 
 Лихви за забавени плащания – 4 % 
 Дълг към 31.12.2015 – 2 396 744  лв. 
 Срок на погасяване – 25.11.2023 г. 

ІІ Акценти краткосрочен кредит 
 Вид на дълга – краткосрочен 
 Размер на дълга – 1 596 495 лв. 
 Валута на дълга – лева 
 Обезпечение по дълга – Договор за особен залог . 
 Срок на погасяване на дълга – 31.07. 2016 г. 
 Предназначение на дълга – осигуряване на финансов ресурс за окончателно плащане 
на    разходи  по  проект  №  DIR5101116943  „Доизграждане,  реконструкция  и 
рехабилитация  на В  и К мрежа  и  изграждане  на ПСОВ  град Кричим”  по  договор  за 
безвъзмездна  финансова  помощ  №  DIR5101116С010  по  Оперативна  програма 
„Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност,  приоритетна  ос  1 
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. 
 Лихвен процент – 5,055 % 
 Лихвени плащания – 26 250 лв 
 Общо усвоени средства към 31.12.2015 г. – 1 596 495  лв. 
 Общо неизплатена главница към 31.12.2015 г. –  1 596 495 лв. 

2. За бюджетната година 2015 година  изпълнение 

 Размер на кредита – 1 596 495 лв 
 Размер на дълга към 01.01.2015 г. – 0  лв. 
 Срок на усвояване – 30.09.2015 година, без да се фиксират отделните траншове 
 Плащания по главница –  0 
 Лихвен процент – 5,055 % 
 Лихвени плащания  2015 г. –  лв. 
 Целево покриване на  лихви и такси на дълга на общината към ф.Флаг –  0 лв. 
 Такси –  0,5 % такса ангажимент на годишна база, дължима върху неусвоената част от 
кредита и  100 лв такса месечно , дължима от датата на първо усвояване. 
 Без такса при предсрочно погасяване
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 Лихви за забавени плащания – 4 % 
 Дълг към 31.12.2015 – 1 596 495  лв. 
 Срок на погасяване – 31.07.2016 г. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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