Приложение № 5.1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2018 Г.
I. С Решение № 733/30.10.2010 г. на Общински съвет Община Шумен е поела
дългосрочен общински дълг, чрез емитиране на общински облигации при условия
на частно предлагане в размер на 7 670 000 евро за финансиране на:
• Обект „Рехабилитация на улична мрежа – Шумен”
• Обект „Сграда за лъчетерапия на КОЦ – Шумен”
• Обект „Общински социален комплекс”
Остатък по дълга към 31.12.2018 г . – 2 684 500 евро (5 250 426 лева).
Краен срок за погасяване 31.01.2022 г.
На 22.12.2016 г. по инициатива на Община Шумен беше свикано Общо
събрание на облигационерите с предложение за предоговаряне на приложимия
лихвен процент по емисията - от 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка от
4.4% да стане 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка от 3.0%. Предложението
беше гласувано и прието и влезе в сила от датата на следващото лихвено плащане
28.02.2017 г. Към 31.12.2018 г. приложимия лихвен процент по емисията облигации
е 2,729% = -0.271% 6 месечен EURIBOR + фиксиран марж от 3 %.
II. С Решение № 769/31.07.2014 г. на Общински съвет, Община Шумен е
поела дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление
в България – ФЛАГ” ЕАД, в размер на 10 000 000 лева, за мостово финансиране на
проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап” .
Усвоеният кредит по това решение е 8 302 475 лв., изплатената главница към
31.12.2018 г. е 8 302 475 лв.
Към 31.12.2018 г. кредитът е напълно погасен.
III. С Решение № 770/31.07.2014 г. Общински съвет Шумен прие Община
Шумен да поеме дългосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, в размер на 3 216 524 лева, за
съфинансиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап”.
Усвоеният кредит по това решение е 3 216 524 лв.
Остатък по дълга към 31.12.2018 г . – 2 191 624 лв.
Краен срок за погасяване 25.07.2025 г.

IV. С Решение № 872/27.09.2018 г. Общински съвет Шумен прие Община
Шумен да поеме дългосрочен дълг по договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, в размер на 2 500 000 лева, за
мостово финансиране на проект „Подобряване на образователната инфраструктура
в гр. Шумен”.
Усвоеният кредит по това решение е 2 500 000 лв.
Остатък по дълга към 31.12.2018 г . – 2 500 000 лв.
Краен срок за погасяване 25.04.2020 г.
V. На основание ДДС 6/2011 г. е ползвано авансово финансиране от
Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ в размер на 414 141 лв. под формата
на временен безлихвен заем за приключване на проекта „Благоустрояване и
рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“.
Усвоеният временен безлихвен заем е 414 141 лв., изплатената главница към
31.12.2018 г. е 414 141 лв.
Към 31.12.2018 г. кредитът е напълно погасен.
Дълг на търговските дружества с общинско участие
На основание чл. 8 а от Закона за общинския дълг, Общината извършва
текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско
участие в капитала.
Дългът на търговските дружества с общинско участие е както следва:
№
по
Търговско дружество
ред
1 Комплексен онкологичен център ЕООД
Диагностично-консултативен център I
2 ЕООД
3 Дентален център "Дент-Шумен" ЕООД
4 Индустриален парк Шумен АД
5 Медико техническа лаборатория ЕООД
6 В и К ООД
7 МБАЛ Шумен АД

Остатък по Просрочие по
дълга към
дълга към
31.12.2018 г.
31.12.2018 г.
565 741 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.

