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Ограничение на отговорността. 

Финансистите, участвували в изготвянето на обосновката, нямат интерес в настоящия 
момент или в бъдеще, свързан с анализирания обект, който би могъл да повлияе върху 
обективността на обосновката. 

Полученото възнаграждение не е обвързано по никакъв начин със стойностите, 
посочени в доклада. 

Всички съдържащи се в доклада данни за обекта - отчети, справки, описи и др., 
предоставени от ръководството на фирмата, са приети за достоверни. 

Данните и резултатите от финансово – икономическа обосновка за поемане на 

дългосрочен дълг на Община Хаджидимово са поверителни и разгласяването им може да 

стане по преценка и с разрешение на възложителя на оценката. 

 

Настоящата обосновка изготвена от екип на фирма „МММ” ЕООД. Дружеството притежава 

Сертификат 900510025 от 30.11.2016 г. за оценка на недвижими имоти; машини и 

съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и финансови институции. В състава на оценителския 

екип са включени следните специалисти: 

 инж. Антон Михайлов Михайлов – оценител на търговски  предприятия и вземания със 

сертификат № 500100262 от 14.12.2009 год. на КНОБ; оценител на недвижими имоти със 

сертификат № 100100751 от 14.12.2009 год.; оценител на машини и съоръжения със 

сертификат № 300100291 от 14.12.2009 год.; оценител на интелектуална и индустриална 

собственост и други фактически отношения със сертификат № 400100043 от 14.12.2009 

год. 

 

................................………….. 

   /инж. А.М.Михайлов/ 

 

 Д-р на ик.н. Калина Христова Кавалджиева: оценител на търговски  предприятия и 

вземания със сертификат № 500100270 от 14.12.2009год. на КНОБ, работила по част Цели 

търговски предприятия и вземанията 

 

................................………….. 

   /Калина Кавалджиева/ 

 

София 

2017 г. 



Финансово – икономическа обосновка за поемане на дългосрочен дълг на Община Хаджидимово 

 

P
ag

e4
 

1 Описание на заданието 

1.1 Обект и цел на обосновката 

1.1.1 Възложител на обосновката 

Възложител на настоящата обосновка е Община Хаджидимово 

1.1.2 Цел на доклада 

Финансово – икономическата обосновка обуславя вземането на решение за поемане 

на дългосрочен дълг, с цел: 

- финансиране на неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на 

последици от форсмажорни обстоятелства, а именно: улици от уличната пътна мрежа 

на Общ.Хаджидимово;  

В разработката е акцентирано върху: размера на дългосрочния дълг, срок за 

усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината.  

1.1.3 Нормативни изисквания 

Финансово – икономическата обосновка е изготвена в съответствие законовите и 

подзаконовите нормативни уредби действащи на територията на Р. България. 

Община Хаджидимово при вземане на решение за теглене на Дългосрочен дълг ще 

спазва изискванията на чл. 4 от Закона за общинския дълг
1
. Финансирането чрез дълга е за: 

„1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност; 

2. рефинансиране на съществуващ дълг; 

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства; …..„ 

Във финансово – икономическата обосновка се взема под внимание факта, че община 

Хаджидимово ще поеме дългосрочен дълг за 7 бюджетни години. 

При вземане на решение от Общинския съвет на община Хаджидимово се спазват 

разпоредбите на Закона за публичните финанси, където съгласно чл.32 (1)
2
 от същия закон се 

третира размерът на годишните плащания по общински дълг. За всяка отделна година 

размерът на дълга 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.  

При определянето на годишния размер на дълга се включват дължимите главница, 

лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг. 

                                                      
1 http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501941  

2 http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135837967  

http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501941
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135837967
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Условията за поемане на общинския дългосрочен дълг са съгласно чл.14 от ЗОД както 

следва: 

„1. проектът да е от полза на местната общност; 

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, 

цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-

икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта; 

3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) да е приложено подробно описание на всички 

финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на 

съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването 

му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и 

административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината; 

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и 

предложения са неразделна част от предложението.“ 

Всички гореописани условия са изпълнени от Община Хаджидимово, което се 

потвърждава и от приетото Решение на общински съвет на Община Хаджидимово, във 

връзка с чл.17 от ЗОД. 

1.2  Ефективна дата на обосновката 

Ефективната дата на обосновката е 16 август 2017 г. 

1.3 Валидност на обосновката 

Настоящата обосновка е валидна към датата на изготвяне на Доклада и към 

представените последни документи. При промяна на пазарните условия в страната или на 

драстична промяна в счетоводните данни, обосновката следва да се актуализира. 

1.4 Принципно описание на парични потоци през прогнозния период 

Финансовата прогноза се основава на знания и убеждения на управляващите. Тя се 

основава на предположението на отговорната страна, относно очакванията за условията и 

действията при възникването на тези условия. 

От казаното до тук следва, че всяка прогноза трябва да представлява това, което 

отговорните за нея /за предпочитане управителите на фирмата/ очакват да се случи в бъдеще.  

1.5 Описание на необходимостта от дисконтиране и дискантовата норма 

С оглед на създаване на условията за съпоставимост на финансовите разчети през 

прогнозния период и елиминиране на фактора “време”, който е основен за значението на 

стойността на парите през периода е необходимо извършване на т. нар дисконтиране на 

потоците. В случая всички потоци чрез дисконтиране ще бъдат приведени към една времева 

точка. При използуването на този метод се игнорират инфлационните процеси, които биха се 
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развили в страната, а успоредно с тях и лихвените равнища. Практически по този начин се 

отчита само инвестиционния риск в конкретното нефинансово предприятие, намиращо се в 

съответния икономически регион. При работата по този метод се използува практиката на т. 

нар. “СТОП ЦЕНИ”, т. е. работи се при запазване на едно и също ценово ниво за всички 

продукти и изделия на предприятието през целия прогнозен период.  

2 Профил на Община Хаджидимово 

Община Хаджидимово се намира в Югозападна България и е една от съставните 

общини на Област Благоевград. Общината заема 327,78 кв.м. и се състои от общо 15 

населени места с общо население 9 405 жители. Населени места  в община Хаджидимово са – 

Абланица; Беслен; Блатска; Гайтаниново; Илинден; Копривлен; Лъки; Нова Ловча; Ново 

Лески; Парил; Петрелик; Садово; Теплен; Тешово; Хаджидимово. 

 
 

На запад общината граничи с 

община Сандански, на север – с Гоце 

Делчев и Гърмен, на изток – със Сатовча и 

на юг общинската граница съвпада с 

държавната граница на България с Гърция. 

Територията на общината обхваща най-

южната част на източните склонове на 

Пирин планина, част от планината 

Славянка, малка част от югозападните 

склонове на Дъбрашкия рид на Западните 

Родопи, и част от Гоцеделчевската 

котловина и долината на р. Места. 

Разполага със добър природен потенциал и 

висок биоклиматичен потенциа 

 

Центърът на общината – град Хаджидимово, отстои на 115 km от областния център – 

град Благоевград, на 212 km от столицата – град София, на 161 km от гр. Пазарджик (през 

Якоруда и Юндола), на 199 km от Пловдив и на 17 km от държавната граница с Република 

Гърция (ГКПП Илинден).  

Териториалното разпределение на икономическите дейности е изключително 

неравномерно. Основните икономически дейности са съсредоточени на територията на гр. 

Хаджидимово, с. Копривлен, с. Абланица и много малка част в селата Теплен и Беслен.  

По данни на официалната статистика в производствено-икономическия комплекс на 

община Хаджидимово най-голямо значение има индустрията (преработваща промишленост 

и строителство).  

В индустриалния сектор функционират 26 % от фирмите, реализират се 84 % от 

произвежданата продукция и 69 % от нетните приходи от продажби и се осигурява 89 % от 

заетостта в общината. Основният поминък на селското население от община Хаджидимово е 

свързан с тютюнопроизводството. Тютюнопроизводителите в общината са 2200 (пазарни 

стопанства). Тютюнът е култура, която осигурява най-много доходи на населението в 

общината и целия регион. Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. 
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3 Ръководство и структура на общината 

 

Кмет на община Хаджидимово е Людмил Аспарухов Терзиев 

 

Структурните звена Дирекции и отдели на общинската администрация е както следва:  

 1. Дирекция '' Финансово –стопанска дейност, правно-нормативмно и информационно 

обслужване,управление на собствеността'':  

а. Отдел”Бюджет,финанси,счетоводство,местни данъци и такси и управление на 

собствеността”;  

б. отдел “Правно-нормативно,материаллно техническо и информационно обслужване, 

ГРАО и ОМП”;  

2. Дирекция “Общинска собственост,устройство на територията и строителството, 

екология и управление на природните ресурси,земеделие и гори,европейски програми и 

инвестиционни проекти, образование, духовни, социални, младежки дейности, обществен 

ред и опазване на Околна среда”:  

а. отдел-ТСУС  

б. отдел-„Общинска собственост,екология и управление на природните ресурси, 

земеделие и гори  

в. отдел-„Европейски програми и инвестиционни проекти”  

г. Образование,духовни,младежки дейности,обществен ред и опазване на околната 

среда.  

4 Пътна мрежа  

На територията на община Хаджидимово изцяло е разположен Републикански път IIІ-1907, 

третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България. Дължината му е 7,9 km. Пътят се 

отклонява наляво при 96,5 km на Републикански път II-19, на 2 km югоизточно от село Копривлен, 

насочва на изток през южната част на Гоцеделчевската котловина, минава през центъра на град 

Хаджидимово, завива на север, пресича река Места и в село Блатска се свързва с Републикански път 

III-1972 при неговия 5,0 km. Пътят има необходимост от рехабилитация. Отговорен орган за 

управлението му е АПИ.  

През територията на Община Хаджидимово преминават и участъци от пътища от 

Републиканската пътна мрежа, както следва:  

- Републикански път II – 19 в участъка от с. Ново Лески до ГКПП “Илинден”, дължина 13,66 км, 

добро състояние, необходими действия – поддръжка, орган за управление - АПИ;  

- Републикански път III – 1906, в участъка от с. Копривлен до с. Парил, дължина 18, 82 км, лошо 

състояние, необходими действия – рехабилитация, орган за управление - АПИ;  

- Републикански път III-1972 в участъка от с. Блатска до с. Абланица, дължина 9,25 км, лошо 

състояние, необходими действия – рехабилитация, орган за управление - АПИ. 
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Гъстотата на РПМ /0,140/ е по-висока от средната в областта /0,103/ и по- ниска от средната за 

страната /0,174/, което води до повишени изисквания към изградеността на общинската пътна мрежа. 

 

№ Сигнатура Наименования км Състояние 
Необходими 

действия 

184 BLG1330 
/III-1907/-Хаджидимово-

Петрелик- Беслен 
20 лошо рехабилитация 

185 BLG1331 
/II-19,Копривлен-Садово/-

Садово- Хаджидимово-/III-1907/ 
3,5 средно рехабилитация 

234 BLG2334 
/III-1906,Копривлен-Парил/-

Лъки- Тешово 
6 лошо рехабилитация 

292 BLG3332 
/III-1906,Копривлен-Парил/-

Нова Ловча 
1 лошо рехабилитация 

293 BLG3333 
/III-1906,Копривлен-Парил/- 

Гайтаниново 
2 лошо рехабилитация 

294 BLG3335 
/III-1906,Копривлен-Парил/-

Илинден 
5 лошо рехабилитация 

294 BLG3335 Илинден – II-19 3 добро поддръжка 

295 
BLG3336 

/BLG1330 

Хаджидимово-Беслен/- 

Параклис Св.Димитър 
1,5 лошо рехабилитация 

296 
BLG3337 

/BLG1330 

Хаджидимово-Беслен/ - 

Хаджидимовски ман.Св.Георги 
1 лошо рехабилитация 

Източник: http://wiki.openstreetmap.org/ 

Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка е разбита, няма 

оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои места има пропадане на 

http://wiki.openstreetmap.org/
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пътната настилка. Много участъци от общинските пътища са в състояние, което изисква цялостно 

преасфалтиране, а в други дори е необходимо полагане на нова основа и цялостно преизграждане на 

пътя.  

Тревожното състояние на общинската улична мрежа, заедно с ограничените финансови средства 

на общината за текущо поддържане, са сериозна пречка пред бъдещото развитие на общината. 

Основни изводи:  

 Общинската пътна мрежа на община Хаджидимово като цяло е в лошо състояние и има 

необходимост от рехабилитация и основен ремонт.  

 Републиканската пътна мрежа, попадаща в обхвата на територията на община Х 

Хаджидимово, с изключение на Републикански път II – 19, е в лошо състояние и има необходимост 

от рехабилитация. 

 

5 Финансов анализ 

При формиране на паричните потоци и бюджет за развитието на дейността на Община 

Хаджидимово са използвани данните от представените и предадените в Министерство на 

финансите – Бюджет 2017 г. и Прогнози 2017 – 2020 г. В тях се включват: 

5.1 Приходи 

Приходите са обичайни за дейността на общината и съдържа следните елементи: 

 Данък върху доходите на физически лица  - по естеството си представляват 

Приходи от окончателен годишен (патентен) данък. Прогнозата е направена в следствие 

на налична информация за броя дейности подлежащи на патентен данък.  

Община Хаджидимово не отчита приходи от: Данъци върху дивидентите, ликвидационните 

дялове и доходите на местни и чуждестранни лица; Данъци върху дивидентите, 

ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица; Осигурителни вноски и 

Здравно-осигурителни вноски, тъй като всички те са приходи за Републикански бюджет а не 

за Общински бюджет. 

Приходи на Община Хаджидимово  са: 

 Приходи от имуществени и други местни данъци – по естеството си представляват 

приходи от постъпления по данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, 

данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и 

възмезден начин, туристически данък. 

 Приходи и доходи от собственост  - по естеството си представляват приходи от 

постъпления от продажби на услуги, стоки и продукция, приходи от наеми на имущество, 

приходи от наеми на земя и приходи от лихви по текущи банкови сметки. 

 Приходи от Общински такси – По естеството си представляват приходи за ползване 

на детски градини, за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални 

услуги, за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др., за битови 

отпадъци, за технически услуги, за административни услуги, за притежаване на куче, други 

общински такси. 
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 Приходи и доходи от Глоби, санкции и наказателни лихви –По естеството си 

представляват конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити 

от залог вещи, глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски. 

 Други приходи -  По естеството си представляват реализирани курсови разлики от 

валутни операции, приходи от други вноски, получени застрахователни обезщетения за 

ДМА, получени други застрахователни обезщетения, коректив за касови постъпления, други 

неданъчни приходи. 

 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – По естеството си представляват 

внесен ДДС, внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия, внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите. 

 Постъпления от продажба на нефинансови активи - По естеството си 

представляват постъпления от продажба на компютри и хардуер, постъпления от продажба 

на сгради, постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения, 

постъпления от продажба на транспортни средства, постъпления от продажба на стопански 

инвентар, постъпления от продажба на инфраструктурни обекти, постъпления от продажба 

на други ДМА, постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи, постъпления 

от продажба на квоти за емисии на парникови газове, постъпления от продажба на земя, 

постъпления от продажба на земеделска продукция. 

 Приходи от концесии 

 Помощи и дарения от страната - По естеството си представляват текущи помощи и 

дарения от страната, капиталови помощи и дарения от страната. 

 Помощи и дарения от чужбина - По естеството си представляват текущи помощи и 

дарения от Европейския съюз, капиталови помощи и дарения от Европейския съюз, текущи 

помощи и дарения от други държави. 

5.2 Разходи 

Разходите са обичайни за дейността си като същите биват: 

 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения – По естеството си представляват заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения и заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 

правоотношения. 

 Други възнаграждения и плащания за персонала – По естеството си представляват 

възнаграждения и плащания  за нещатен персонал нает по трудови правоотношения и други 

плащания и възнаграждения. 

 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – По естеството си 

представляват осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО), здравно-осигурителни вноски от работодатели, вноски за допълнително 

задължително осигуряване от работодатели. 

 Издръжка - По естеството си представляват разходи за храна, медикаменти, постелен 

инвентар и облекло, учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките, 

материали, вода, горива и енергия, разходи за външни услуги, разходи за текущ ремонт, 
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командировки в страната, разходи за застраховки, други разходи за СБКО (тук се отчитат 

разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК), разходи за договорни санкции и 

неустойки, съдебни обезщетения и разноски, други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи. 

 Платени данъци, такси и административни санкции – По естеството си 

представляват платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции. 

 Разходи за лихви по заеми от страната - По естеството си представляват разходи за 

лихви по заеми от банки в страната. 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата - По естеството си 

представляват обезщетения и помощи по социалното подпомагане и обезщетения и помощи 

по решение на общинския съвет. 

 Субсидии на организации с нестопанска цел 

 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – По естеството си 

представляват придобиване на компютри и хардуер, придобиване на сгради, придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения, придобиване на стопански инвентар, изграждане 

на инфраструктурни обекти придобиване на други ДМА. 

 Придобиване на нематериални дълготрайни активи - По естеството си 

представляват придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти и 

придобиване на други нематериални дълготрайни активи. 

5.3 Трансфери - Рекапитулация 

 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) – По 

естеството си представляват обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини, получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи, получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-

х, възстановени трансфери за ЦБ. 

 Трансфери между бюджети (нето) 

 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма - По естеството си представляват получени 

трансфери. 

5.4 Временни безлихвени заеми 

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 

 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 

включени в консолидираната фискална програма (нето) - По естеството си 

представляват временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) 
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5.5 Дефицит – Излишък 

5.6 Операции с финансови активи и пасиви 

 Заеми от банки и други лица в страната - нето  - По естеството си представляват 

погашения по заеми от банки в страната, погашения по заеми от други лица в страната. 

 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и 

фондове - нето - По естеството си представляват събрани средства и извършени плащания 

от/за ЦБ, събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския 

съюз, събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети. 

 Друго финансиране – нето - По естеството си представлява друго финансиране - 

операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни 

организации. 

Депозити и средства по сметки – нето (този параграф се използва и за наличностите 

на ЦБ в БНБ) - По естеството си представляват остатък в левове по сметки от предходния 

период, наличност в левове по сметки в края на периода. 

 

6 Необходимост за поемане на дълг - Дългосрочен 

Общински съвет на община Хаджидимово  обсъжда предложение на Кмета за поемане 

на Общински дълг в размер на 1 000 000 лв. Обстоятелствата, които налагат поемането на 

такъв дълг са необходимостта от осигуряване на средства за финансиране на неотложни 

разходи за предприемане на неотложни ремонти на пътната инфраструктура и 

предотвратяване и ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства, а именно:  

 текущи и капиталови разходи на община Хаджидимово за възстановяване на уличната 

мрежа и последиците от форсмажорни обстоятелства. Обяснение относно необходимостта от 

ремонт на уличната мрежа в Община Хаджидимово е представено като приложение към 

настоящия доклад (Приложение 1);  

Заемните средства ще послужат за плащане на дейностите по ремонтите на уличната 

мрежа. В бюджета на Община Хаджидимово, към датата на финансовата обосновка, средства 

няма заложени. За предприемане на мерки за реализиране на поетите ангажименти по 

Договорите са необходими средства в размер на 1 000 000 лв., за чието подсигуряване е 

необходимо поемане на дългосрочен дълг от Община Хаджидимово . 

След поемане на общински дълг – дългосрочен, на Община Хаджидимово  ще и бъдат 

възстановени всички полагаеми се разходи.  

7 Обезпечение по кредита 

В резултат на евентуално приемане на решение за поемане на общински дълг ще се 

подсигури обезпечение по кредита - обща изравнителна субсидия. 

8 Основни допускания и погасителни вноски  

Община Хаджидимово  възнамерява да поеме дългосрочен дълг, чийто основни параметри 
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са:  

Поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 000 000 лв. 

Лихвен процент(5,25%), такси и комисионни за управление(0,75%) – приблизително 

6%. 

Срок на отпускане 7 години 

Погасителни вноски по кредита – в табличен вид са представени погасителния план за 

поемането на дългосрочен дълг. 

 

Лихвен процент при  кредит 
                        

6 %     

Размер на предоставените на заемни средства 1 000,000 лв.  

Срок на кредита (в години) 7 години  

 

Погасителни вноски 

 

 

Пореден № на вноската 1 2 3 4 5 6 7 Общо  

ОБЩА ВНОСКА -179 135 -179 135 -179 135 -179 135 -179 135 -179 135 -179 135 -1 253 945 

размер на лихвата -60 000 -52 852 -45 275 -37 243 -28 730 -19 705 -10 140 -253 945 

размер на главницата -119 135 -126 283 -133 860 -141 892 -150 405 -159 430 -168 995 -1 000 000 

9 Устойчивост на общинския бюджет при поемане на дълга  

Съгласно Чл. 32. (1) от ЗПФ и чл.17 (б) от ЗОД 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. 

  2013 % 2014 % 2015 % 2016 

Приходи от дейността 1 554 031 25% 1 146 390,00 15% 916 184,00 16% 1 867 099,00 

Финансирания/ Трансфери 4 624 914 75% 6 639 622,00 85% 4 816 229,00 84% 5 072 879,00 

Постъпления от кредити / 

Вътрешно финансиране 
       

Разходи за дейността 7 735 123 125% 5 791 264,00 74% 6 333 594,00 110% 6 756 135,00 

Бюджетни разходи        

Изходящи потоци (задължения) за 

погасяване на заемите 
    

0%   0% 
Коефициент на покриване на 

задълженията (заеми / (приходи + 

финансирания)) 

    

0,00%   0,00% 

ЗПФ – Съгласно Чл.  
    

0%   0% 
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Пореден № на годината 1 2 3 4 5 6 7 

Приходи от дейността 1 166 900,00 976 500,00 901 500,00 901 500,00 901 500,00 901 500,00 901 500,00 

Финансирания 1 345 715,00 831 100,00 783 100,00 783 100,00 783 100,00 783 100,00 783 100,00 

Постъпления от кредити        

Разходи за дейността 2 512 615 1 807 600 1 684 600 1 684 600 1 684 600 1 684 600 1 684 600 

Изходящи потоци (задължения) 

за погасяване на заемите -      179 135 -   179 135 -   179 135 -   179 135 -   179 135 -   179 135 -   179 135 

Коефициент на покриване на 

задълженията (заеми / (приходи + 

финансирания)) 7% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 

ЗПФ – Съгласно Чл. 32 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 

 

В заключение дори и след поемане на общински дълг – дългосрочен в размер на 1 000 000 лв. то 

сумата за погасяване на задължението, определен съгласно чл. 32 от ЗПФ е много под 15 %. В 

резултат може да направи извода, че дългът би могъл да бъде поет, като това няма да наруши 

структурата на бюджета и платежосподобността на Община Хаджидимово. В този случай, 

разчетите са направени при допускане, че Община Хаджидимово  ще погасява задължеията си по 

този дългосрочния кредит със собствени средства (средства от бюджета си). Дори и при този 

неблагоприятен вариант, Община Хаджидимово остава в стабилно финансово състояние и към 

момента не достига прага от 15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата 

изравнителна субсидия за последните три години.  

Очакванията са, че сумата ще бъде преведена на Община Хаджидимово  за покриване на неотложни 

текущи нужди (виж стр. 11) през м. август 2017 г. В този случай получените суми по оперативните 

програми ще се използват за погасяване на задълженията към банката. През този период ще се 

погасяват само лихивте по кредита.  

София 

Август 2017 г 


