
ОБЩИНА СИЛИСТРА

Нормативни изисквания чл.32 ЗПФ

собствените приходи и 

общата изравнителна 

субсидия за последните 

три години отчет 2018г. отчет 2019г. отчет 2020г.

средногодишен 

размер 

2021г.                        

15 на сто

собствените приходи 9 621 574 9 268 096 8 682 953 9 190 874

общата изравнителна 

субсидия 2 654 600 3 199 700 3 199 700 3 018 000

ОБЩО: 12 276 174 12 467 796 11 882 653 12 208 874 1 831 331

собствените приходи и 

общата изравнителна 

субсидия за последния 

годишен отчет отчет 2020г.

2021г.                

5 на сто

собствените приходи 8 682 953

общата изравнителна 

субсидия 3 199 700

ОБЩО: 11 882 653 594 133

ДЪЛГ - 2021г.

Чл. 32. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг  за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния 

размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на 

бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции  не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата 

изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
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Годишен размер на 

плащанията по дълга 

дължими 

главници

дължими 

лихви

такси и 

комисионни ВСИЧКО:

2021г.      15 на 

сто РАЗЛИКА

1 2 3 4 5 6

Дългосрочен 

инвестиционен, 

револвиращ банков 

кредит 8 000 000 лв. по 

Договор с Банка Societe 

Generale Експресбанк от 

30.10.2018г. 190 476 159 042 349 518

Общо: 190 476 159 042 0 349 518 1 831 331 1 481 813

(3) Годишният размер на плащанията по дълга  включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия 

дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва  дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно 

управление".

(6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през 

бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз.
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Годишен размер на 

плащанията по дълга 

дължими 

главници

дължими 

лихви

такси и 

комисионни ВСИЧКО:

В т.ч. 

финансирани с 

Целева субсидия 

за капиталови 

разходи за 2021г.

В т.ч. 

финансирани с 

общински 

приходи

1 2 3 4 5 6 7

1 750 000лв.                         

Договор №781/ 30.07. 2015г. с 

ФОНД"ФЛАГ" /Решение № 

1333/ 26.02.2015г. на ОбС/ 259 200 34 000 1 200 294 400 259200 35 200

510 000лв.                                

Договор №780/ 30.07. 2015г. с 

ФОНД"ФЛАГ" /Решение № 

1333/ 26.02.2015г. на ОбС/ 60 000 18000 1200 79 200 60000 19 200

Общо: 319 200 52 000 2 400 373 600 319 200 54 400

12вн.*21 600лв.

12вн.*5 000лв.

 Годишният размер на плащанията за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада  в обхвата на разпоредбата  на чл.32 от 

Закона за публичните финанси /  дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг /.
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