
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 
 

Приложение №1 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от проведено  

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ  

ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

Днес, 28.05.2018г. от 1700 ч., на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредба 

№15 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от 

Закона за общинския дълг в заседателната зала на Общинския съвет – Главиница (IV - етаж), се 

проведе обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от 

община Главиница, с който ще се възстановят наложените финансови корекции от реализирани 

проекти по Оперативни програми  през програмен период 2007-2013г. и инвестиционни разходи, 

а именно:  

- „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община 

Главиница, област Силистра“, по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.,към 

ДФ „Земеделие“ – в размер на 2 780 138,79лв.  

- „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница“, финансиран по 

ОП „Околна среда 2007 -2013г“, в размер на 1 254 818,43лв.   

В обявения час не присъстваха представители на обществеността – граждани, обществени 

организации и юридически лица, а единствено - представители на общинска администрация 

Главиница.  

Обсъждането откри г-н Неждет Джевдет – кмет на община Главиница, който уточни 

подробностите във връзка с процедурата по провеждане на общественото обсъждане и представи 

целта на кредита.  

Съгласно нормативните изисквания материалите по публичното обсъждане са 

публикувани на сайта на Община Главиница – www.glavinitsa.bg . Обявата за публично 

обсъждане е публикувана във в-к Бряг, както и на информационното табло в сградата на 

общината.  

По дневния ред предложени за обсъждане бяха целта на кредита и параметрите на 

проекта за поемане на общински дълг:  

 Цел на кредита:  

Възстановяване на наложени финансови корекции от получени средства по проекти 

по Оперативни програми и за инвестиционни разходи, а именно:  

http://www.glavinitsa.bg/


1. Проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община 

Главиница, област Силистра“, по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

попада в разпоредбата на чл.83, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2018г., който урежда възможността за намаляване с 80 на сто размера на неразплатените 

задължения на общините-бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови 

корекции за програмен период 2007-2013г. чрез сключване на тристранно споразумение между 

управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на общината.  

Съгласно влезлият в законна сила акт за установяване на публично държавно вземане №01-

0800/760#2 от 19.07.2017г. размера на задължението е:  

 

№ Вид задължение Първоначален 

размер на 

задължението 

Погасена сума 

(прихващания на 

насрещни 

вземания) 

Дължима сума 

 

(3-4) 

1 2 3 4 5 

1. Дължимо за възстановяване 

авансово плащане 

2 780 138,79лв. 474 719,17лв. 2 305 419,62лв. 

 

Освен дължимата главница общината дължи възстановяване и на начислена законна 

лихва върху дължимата главница. За периода от 05.08.2017г. ( деня следващ последния ден от 

предоставения в АУПДВ №01-0800/760#2 от 19.07.2017г. срок за доброволно погасяване на 

дължимата сума) до 28.02.2018г. размера на начислената лихва е 133 202,01лв. 

Остатъкът в размер на 20 на сто, ведно с другите задължения на общината-бенефициент 

като разноски, лихви, дължими за възстановяване на изплатени средства за финансиране на 

разходи за ДДС и др. подлежат на възстановяване.   

 2. За периода 29.04.2009г. – 18.07.2011г. Община Главиница е бенефициент по проект 

№58111-14-205 „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница“, 

финансиран с договор за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос1 на ОП „Околна среда 2007 -

2013г“ .  

 За същия период Общината е получила доставки, за които данъкът е станал изискуем през 

данъчни периоди от 01.01.2007г. до 30.11.2013г. включително. За начисления ДДС община 

Главиница не е упражнила право на приспадане на данъчен кредит в срока, визиран в чл. 72 от 

ЗДДС., т.е разходът е недопустим за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013“. Във връзка 

с гореизложеното  Управляващия орган на  ОП „Околна среда 2007-2013г.“ ни уведомява за 

регистрирана нередност  в размер на 1 254 818,43лв., която сума към края на 2017г. не е 

възстановена по банковата сметка на оперативната програма.  

II. Параметри на проекта за поемане на общински дълг: 



 Предназначение на дълга – възстановяване на средства от наложени финансови корекции 

от реализирани проекти по Оперативни програми през програмен период 2007-2013г. и 

инвестиционни цели;  

 Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 2 000 000лв.;  

 Валута на дълга –  български лева;  

 Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– Дълг, поет с договор за 

общински заем;  

 Начин за обезпечаване – Залог срещу текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за 

особените залози върху бюджетната сметка на Община Главиница, по която постъпват 

собствени приходи;  

 Условия на погасяване:  

- Срок на погасяване – от 60 до 96 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит  на равни месечни вноски; 

- Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части;  

 Размери на плащанията по кредита:  

- Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 6,0 % за целия период 

на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс предложена от банката надбавка;  

- без такси за предсрочно погасяване; 

- такса за управление на кредита – до 0,2% от размера на дълга  

 Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща 

изравнителна субсидия. 

 

 След детайлно представяне на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг 

от Община Главиница, бе дадена думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения:  

 

№ Въпроси / предложения / мнения Отговори / предложения / мнения 

1. няма няма 

 

Поради липса на изказвания, предложения и въпроси, г-н Неждет Джевдет благодари на 

присъстващите за участието в публичното обсъждане на поемане на общински дълг, чрез банков 

заем с предназначение възстановяване на наложени финансови корекции от получени средства 

по проекти по Оперативни програми през програмен период 2007-2013г. и за инвестиционни 

разходи.  

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и е неделима част от 

докладната записка за поемане на дългосрочен дълг.  

 

 

 

Протоколчик:   

 

Сузан Акиф, директор на дирекция „ФАО“ 


