
Код по ЕБК 6603

А.    ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

в т.ч.:

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 к.9 k.10 (к.11+к.12) к.11 к.12 к.13 (к.9+к.10) к.14

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 0

7. 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7) к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7 к.8 (к.1 /3 ) к.9 к.10 к.11 (к.9 - к.10)

7 266 157 738 400 815 000 876 200 1 556 593 1 579 880 1 700 084 2 422 052 0 0 0

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция Размер на издадената 

от общината 

гаранция /в лева/

Година на 

издаване на 

гаранцията

Бенефициент на 

гаранцията

Кредитор на 

бенефициента на 

издадената 

общинска 

гаранция

Остатъчен 

размер на 

дълга на 

бенефициент

а към 

01.01.2019 г. 

/в лева/

Остатъчен 

размер на дълга 

на 

бенефициента 

към 31.12.2019 г. 

/в лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7

1.

2.

3.

ОБЩО 0 0

Номинал на издадените общински гаранции през 

2019 г. 

Изравнителна 

субсидия - отчетни 

данни за 2018 г.

Бюджетни 

приходи - 

отчетни данни 

за 2018 г.

к.1 к.2 к.3

876 200 1 700 084

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

к.1 к.2 к.3 к.4 к.6 к.7 к.8 к.9 к.10 к.11 к.12

1.

2.

3.

0 0 0 0 0 0

Приложение  № 5 към т. 3 от Решение№ 79 от 25.06.2020г. на ОбС Калояново

Краен срок за 

погасяване 

Остатъчен 

размер на дълга 

на лицето към 

01.01.2019 г. /в 

лева/

Усвоен дълг през 

2019 г. /в лева/

Извършени 

погашения по 

главница  през 

2019 г. /в лева/

Извършени 

разходи (лихви, 

такси и др.) по 

дълга през  2019 г. 

/в лева/

Остатъчен 

размер на дълга 

на лицето към 

31.12.2019 г. /в 

лева/

ОБЩО

Остатъчен 

размер на дълга 

към 01.01.2019 г. 

/в лева/

Усвоен дълг през 

2019 г. /в лева/

к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100

0,0%

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//
Наименование 

контролираното лице

Размер на 

дълга по 

договор 

Кредитор на лицето 

по чл. 8а от ЗОД

Валута /BGN, 

EUR, USD, JPY/

Съотношение на номинала на 

издадените през 2019 г. общински 

гаранции и общата сума на приходите 

и  изравнителна субсидия 

в т.ч.:                          

плащания по 

дълга, които се 

изключват  от 

съотношението 

Плащания по 

дълга, влизащи 

в изчислението 

на съотношени-

ето през 2019 г. 

Съотношение на плащанията по 

дълга към средногодишния размер 

на изравнителната и приходите (%)

к.12 (к.11/к.8)*100

0,0%

А.1.    СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи 

за последните три години /на база данни от 

годишните отчети за изпълнението на бюджета на 

общината/

Изравнителна субсидия - отчетни данни Бюджетни приходи - отчетни данни

Средногодишен 

размер на 

изравнителната 

субсидия и 

приходи

Общо извършени 

плащания по 

дълга през 2019 г. 

по главница и 

разходи /в лева/ 

Извършени 

погашения по 

главница  през 

2019 г. /в лева/

Извършени 

разходи по дълга 

през  2019 г. /в 

лева/

Общо извършени 

плащания по дълга 

през 2019 г. по 

главница и разходи 

/в лева/ 

Остатъчен 

размер на дълга 

към 31.12.2019 

г. /в лева/
разходи за 

лихви 

др.разходи 

(такси, 

комисионни и 

др.) 

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година 

на община Калояново

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, 

Номер на договор/емисия//

Размер на дълга по 

договор 

Кредитор Валута /BGN, EUR, 

USD, JPY/

Предназначение 

на дълга

Краен срок за 

погасяване



Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ  ЛИЦАТА  по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция Размер на издадената 

гаранция от лицето 

по чл.8а от ЗОД

Дата на 

издаване на 

гаранцията

Бенефициент на 

гаранцията, 

издадена от лицето 

по чл.8а от ЗОД

Кредитор на 

бенефициента, на 

който лицето по 

чл.8а от ЗОД е 

издало 

гаранцията

Остатъчен 

размер на 

гаранцията 

към 

01.01.2019 г. 

/в лева/

Остатъчен 

размер на 

гаранцията към 

31.12.2019 г. /в 

лева/

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 к.7

1.

2.

3.

0 0


