
         Приложение № 12 

 

 

НАМЕРЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

към бюджета на Община Главиница за 2019г. 

  

Община Главиница 
 

 

Акценти 

 

Вид на дълга        Финансов лизинг 

Размер на дълга        158 367лв 

Валута на дълга        BGN 

Обезпечение по дълга       

Период на погасяване на дълга     2018 – 2021г. 

Предназначение на дълга       ДМА  - комбиниран багер  

Лихвен процент        преференциален 

 

 

За бюджетната година 2018–  изпълнение 

 

Размер на дълга            158 367лв. 

Плащания по главници          24 001лв. 

Лихвени  плащания           2 225 лв. 

Такси    

Лихви за забавени плащания   

Дълг към 31.12.2018г.     132 141лв. 

  

 

 

Намерения за плащания по дълга за бюджетната 2019г. 

 

Размер на дълга към 31/12/2018     132 141 лв.  

Размер на дълга,който се предвижда 

Да бъде поет през 2019г.       

План за плащания на главници        42 216лв. 

План за лихвени плащания          2 921лв. 

План за такси   

Приходни източници за обслужване на дълга    собствени приходи 

Очакван размер на дълга към 31/12/2019 г.     87 004лв. 

  

Друга информация       Не 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение № 12a 

 

 

НАМЕРЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

към бюджета на Община Главиница за 2019г. 

 

Община Главиница 

 

Акценти 

 

Вид на дълга        банков заем  

Размер на дълга        750 000 лв. 

Валута на дълга       BGN 

Обезпечение по дълга (вид и размер)  по реда на ЗОЗ, върху настоящи бъдещи  

       собствени приходи, съгл. чл.45, ал.1, т.1 от  

                                                                                   ЗПФ 

Период за погасяване на дълга     2019г.-2027г. 

Предназначение на дълга    за възстановяване на средства от наложена 

       финансова корекция по проект  

       „Реконструкция и изграждане на спортен  

       център в гр. Главиница, общ. Главиница,  

       обл. Силистра“ по ПРСР 2007-2013г. 

Лихвен процент     преференциален процент за общините 

 

За бюджетната година 2018 –  изпълнение 

 

Размер на дълга                        

Плащания по главници                                                                                     

Лихвени плащания                                                                                                          

Такси и други разходи (комисионни)                                               

Лихви за забавени плащания                                           

Дълг към             

Задължения за лихви :    

Забележка: (специфична информация, която следва да бъде обяснена) 

 

 

Намерения за поемане на дълг за бюджетната 2019 г. 

 

Размер на дълга към 31.12.2018 г. 

Размер на дълга който се предвижда 

да бъде поет през 2019 г.     750 000 лв.       

Размер на плащания по главници и лихви     95 000лв.  

План за такси и др. разходи (комисионни) 

Приходни източници за обслужване на дълга   собствени приходи и изравнителна  

        субсидия 

Очакван размер на дълга към 31.12.2019 г.  655 000 лв. 

 

Друга информация 

 

 


