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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД НЕДЕЛИНО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, предоставям на
Вашето внимание информация на отчета за изпълнението на общинския дълг
в размер на 124 656 лева на община Неделино през отчетната 2021 година,
съгласно Приложение №15 „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 2021
година“, от което е видно на плащанията в размер на 124 656 лв. и остатъчен
размер на дълга в размер на 3 062 991 лв. към 31.12.2021г.
За състоянието на общинския дълг ежемесечно се подава информация в
Министерство на финансите в централния регистър на общинския дълг, за
информацията могат да се използват справките, които се генерират от
Централен регистър общински дълг.
Приложение: съгласно текст

В предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет гр. Неделино да
приеме следното,
ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, общинския съвет
гр.Неделино приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в
размер на 124 656 лева на община Неделино през отчетната 2021 година,
както и Приложение №15 „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 2021
година“, от което е видно на плащанията в размер на 124 656 лв. и остатъчен
размер на дълга в размер на 3 062 991 лв. към 31.12.2021г.
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