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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ИСПЕРИХ 
 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А 
 

ОТ БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 
 

ОТНОСНО:  Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на 
Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните 
финанси.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Ежегодно с приемането на бюджета в изпълнение на чл. 94 от Закона за публичните 

финанси, се приема План - графика за обслужване на просрочените задължения, които към 
31.12.2018 г. са в размер на 347 435.00 (триста четиридесет и седем хиляди четиристотин 
тридесет и пет) лева. Преобладаваща част от тях ( 289 480,00 лева ) са задължения за 
сметосъбиране и сметоизвозване, а именно към: 

 «ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  -   96 274.00 лева; 
  Община Разград                            - 193 206.00 лева; 

Поддържането на чистотата в гр. Исперих и в населените места на територията на община 
Исперих е свързано с осигуряване на все повече допълнителни средства от общинския бюджет, 
тъй като размерът на събраните приходи от Такса битови отпадъци е недостатъчен, а разходите 
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за дейността нарастват пропорционално с ръста на минималната работна заплата и цените на 
горивата. Многократно нарастнаха и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците / ЗУО/, определен с Наредба № 7/19.12.2013 г.  
Постъпленията от Такса битови отпадъци (ТБО) за 2018 г. са 997 721.00 лв. 
Платените разходи за дейността през 2018 г.  са 1 404 385.00 лв. – повече с 406 664,00 лв. от 
събраните през годината приходи от ТБО, които общината е платила за сметка на други 
собствени приходи, а има задължения за още  289 480,00 лв. 
С цел оптимизиране разходите за дейност «Чистота» и намаляване на просрочените задължения 
, Община Исперих възнамерява да организира  сметосъбирането, сметоизвозването и 
поддържането на чистотата на територията на общината и търси източник за финансиране на 
необходимите за тази цел контейнери и сметопочистваща техника.  
Във връзка с това и в изпълнение на чл.14, т.4 от Закона за общинския дълг на 21.12.2018 г. бе 
организирано и проведено ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен ОБЩИНСКИ 
дълг на стойност 1 200 000,00 лева. 
При временни касови разриви по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, 
които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени 
заеми за сметка на централния бюджет, като максималният размер на заема не може да 
надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови 
разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет. 
 
За да може Община Исперих да кандидатства пред Министъра на финансите за безлихвен заем е 
необходимо Решение на общински съвет за поемане на дълг.  

 

Във връзка с това и на  основание чл.103, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 
13 от Закона за общинския дълг и чл.14 от Наредба № 18 за поемане, обслужване и 
управление на общински дълг от Община Исперих, правя ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поемане на 
дългосрочен дълг (безлихвен заем) от Централния бюджет в размер на 1 200 000 лв. при 
следните условия: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( един 
милион  и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – в български лева; 
1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен дълг - 

безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси.  
1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ; 
1.5. Условия на погасяване: 
        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година след 

отпъскането му от Министерството на финансите  (20.12.2020 г.).  
       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия. 
1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона на местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т.5, чл.13, чл.14 и чл.17  от 
Закона за общинския дълг,  чл. 103 от Закона за публичните финанси, и чл. 21 от  Наредба 
№ 18 за поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община Исперих, 
Общински съвет  
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РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие община Исперих да поеме дългосрочен общински дълг – безлихвен 
заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните 
финанси при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( един 
милион  и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – в български лева; 
1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен дълг - 

безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси.  
1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ; 
1.5. Условия на погасяване: 
        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година след 

отпускането му от Министерство на финансите  (20.12.2020 г.).  
       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия. 
1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други. 
 
2. Възлага  и делегира права на Кмета на общината да отправи Искане за отпускане 

на безлихвен заем пред Министъра на финансите, както и да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1. 

 
 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 
 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ: 
БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 
Кмет на Община Исперих 
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