О Б Щ И Н А А С Е Н О В Г Р А Д , КОД 6 6 0 1

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2016 г.

Бюджетът на Община Асеновград за 2016 г. е разработен съобразно
изискванията на действащите нормативни документи и е приет с Решение
№161/27.01.2016 г., на Общински съвет Асеновград, в размер на 38 297 881 лв.
През годината с Решения №265/30.03.2016 г.; 430/15.06.2016 г.; 437/15.06.2016 г.;
481/06.07.2016 г.; 639/26.10.2016 г.; 667/23.11.2016 г. са направени промени на
бюджета и след служебно актуализиране с писма от МФ за промяна на
взаимоотношенията между Община Асеновград и Републиканския бюджет,
предоставени от съответните министерства трансферни средства. Уточненият план
на бюджета на Община Асеновград към 31.12.2016 г. е в размер на 40 436 778 лв.

ПРИХОДНА ЧАСТ - БЮДЖЕТ 2016 г.

Общият размер на постъпилите приходи по бюджета на общината към
31.12.2016 г. е 33 820 079 лв., в т.ч. приходи за делегирани държавни дейности
18 499 994 лв. и 15 320 085 лв. местни приходи. Уточненият план на приходите към
31.12.2016 г. е 40 436 778 лв., или общото изпълнение на бюджета е 83,64%, за
държавните дейности изпълнението е 91.54%, а за местните дейности - 75,74% .
1. Изпълнение на приходите за финансиране на делегирани от
държавата дейности
Утвърденият план на приходите за финансиране на държавни дейности е
20 208 745 лв., а изпълнението - 18 499 994 лв., или 91,54% от плана.
Получените субсидии през 2016 от Централния бюджет за делегираните от
държавата дейности са в размер на 17 375 236 лв. при план 17 483 239 лв. и
изпълнението е 99.38 %. През 2016 г. има възстановени субсидии в размер на
108 033 лв.
Получени трансфери от бюджетни организации са в размер на 221 842 лв.
Относителният дял на държавните приходи за 2016 г. са в общия размер на
бюджета и е 49,98%, а в отчета за 2016 г. е 54,70%.
Наличните средства по сметки към 31.12.2016 г. за държавни дейности са в
размер на 1 745 308 лв.,
През 2016 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани,
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съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни
дейности.
2. Изпълнение на приходите за местни дейности
Планът на приходите за местни дейности към 31.12.2016 г. е 20 228 033 лв.
Чрез тези приходи се осигуряват финансово разходите за местни дейности.
Изпълнението на общинските приходи по групи е както следва:
а) имуществени и други данъци – в групата са включени данък недвижими
имоти, данък върху превозните средства, данък за придобиване на имущество по
възмезден начин, патентен и туристически данък. Уточненият план към
31.12.2016г. спрямо първоначално приетия план е завишен с 50 000 лв. Това е
отразено в завишение на данък върху превозните средства със 100 000 лв. и данък
недвижими имоти с 50 000 лв. и намаление на плана на данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин с 100 000 лв. Общото изпълнение е
3 704 836 лв. (107,56% от годишния план). Увеличението спрямо 2015 г. е в размер
на 295 034 лв. и се дължи на събираните стари задължения и предадените на частни
съдебни изпълнители длъжници за принудително събиране на данъци, такси и
други за движимо и недвижимо имущество.
б) приходи от общински такси. Общото изпълнение на групата е 4 801 125
лв. ( 90.34 % от годишния план за 2016 г.). През годината е извършено завишение
на първоначално приетия план с 6 753 лв. Спрямо 2015г. тези приходи са
увеличени с 162 677 лв. С най-голям относителен дял е такса битови отпадъци.
Постъпилата сума е 2 945 120 лв., при план 3 312 336 лв., т.е. изпълнението е
88,91 %., спрямо 2015г. Увеличението е със 137 662 лв.
в) приходи и доходи от собственост. Изпълнението в тази група е 88,31%,
общинският бюджет е завишен с 52 982 лв. спрямо първоначалния план за 2016 г.
Приходите от наеми на общинска собственост са изпълнени 96,49 % спрямо
годишния план за 2016 г., а приходите от стопанска дейност – 68,81%.
г)приходи от продажба на нефинансови активи. Изпълнението е в размер на 26.45%
За 2016 г. са внесени общо 560 621 лв. данъци по ЗКПО и ДДС, които
съгласно ДДС №20/2004 г. за прилагане на НСС от бюджетните предприятия се
отчитат като намаление на приход със знак „ –“, а не като разход на бюджетната
организация.
д ) други неданъчни приходи – изпълнението на тези приходи е 102.66 %
спрямо утвърдения годишен бюджет.
През 2016 г. текущо е извършено завишение на приходната част на бюджета
със 7 003 лв.
е ) глоби, санкции и наказателни лихви – от тази група са реализирани
331 527 лв.,
ж) субсидии и трансфери за местни дейности – за 2016 г. община Асеновград е
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получила пълния размер на общата изравнителна субсидия - 3 313 500 лв.,
з ) целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 945 535 лв
и ) операции с финансови активи и пасиви – в тази група е отразено
усвояването и започналото усвояване през 2016 на дългосрочен инвестиционен
заем към „Общинска Банка”.
к ) временни безлихвени заеми между бюджет и ИБСФ - възстановени
временни безлихвени заеми за извършване на допустими разходи по Оперативни
програми на ЕС са в размер на 291 233 лв. предоставените заеми с в размер на
402 515 лв
л ) общият размер на даренията в местни дейности е 66 385 лв.
м ) преходният остатък от 2015 г. за местни дейности, планиран в бюджета за
2016 г., е в размер на 1 798 767 лв. На 31 декември 2016 г. по бюджетната сметка( в
лева) на община Асевовград има наличност за местни дейности в размер на
1 927 876 лв.
Изпълнение на разходите за делегираните държавни дейности
При извършване на анализ на отчетените разходи за държавни дейности през
2016 г. следва да се отбележи увеличение на трудовите разходи с 1 080 150 лв.
спрямо същите показатели на бюджета за 2015 г. и намаляване на разходите за
издръжка от 2 211 579 лв. през 2015 г. на 1 944 700 лв. през 2016 г.
Трудовите разходи в държавни дейности за 2016 г. са 15 225 302 лв. и
представляват 82,30 % от общите разходи за държавни дейности. Разходите за
издръжка за делегираните държавни дейности за 2016 г. са 1 944 700лв. ( 10,51% от
общите разходи). Капиталовите разходи са в размер на 761 180 лв. (4,11% от
общите разходи).
В структурата на отчета за делегираните държавни дейности по функции
най-голям относителен дял имат разходите за функция „Образование” 72,58%,
следвани от функция „Общи държавни служби” 9,34%, функция „Отбрана и
сигурност” 4,49%, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 7,26 % ,
функция „Здравеопазване” 3,54% , функция „ Дейности по почивното, културното
и религиозното дело” 2,30 %, функция и „Други дейности по икономиката „ 0,46%

Изпълнение на разходите за местни дейности
За 2016 г. са отчетени 14 110 576 лв. разходи за местни дейности, като
изпълнението спрямо уточнения план е 74,76 %. Структурата на отчетените през
2016 г. разходи е: 10,56% трудови разходи, 58,72 % издръжка, 23,24 % капиталови
разходи и други разходи – 7,48%. Най-голям дял в издръжката имат разходите за
външни услуги – 4 526 541лв. и разходите за вода, ел.енергия и горива-1 195 841лв.
В структурата на отчета за месни дейности по функции най-голям
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относителен дял имат разходите за функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” 42,80%,
следвани от функция „Други дейности по икономиката” 19,62%, „Общи държавни
служби” 14,20%, функция „Образование” 9,87%,
функция „Дейности по
почивното, културното и религиозното дело” 8,61%, функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи” 3,50% , функция „Здравеопазване” 0,75%.
Изпълнение на разходите за дофинансиране на делегирани държавни
дейности.
През 2016 г. извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с
местни приходи са в размер на 1 209 509 лв. при уточнен годишен план 1 354 234
лв., или 89,31% изпълнение. Структурата на отчетените през 2016 г. разходи е:
70,20% трудови разходи, 12,99 % издръжка, 15,64 % капиталови разходи и други
разходи – 1,17%. В структурата на отчета за месни дейности по функции най-голям
относителен дял имат разходите за функция „Общи държавни служби” 70,60 %,
функция „Образование” 16,44%,
Изпълнение на разходите по функции
Функция “Общи държавни служби” отчита издръжката на “Изпълнителни и
законодателни органи”/общинска администрация/, “Общински съвети”, „Звено за
местни данъци и такси” и „Държавни и общински служби и дейности по изборите”.
В общинска администрация се води счетоводството на 21 кметства и кметски
наместничества. Отчетеният разход за функцията е 4 585 535лв.
Функция “Отбрана и сигурност” отчита разходите за отбранителномобилизационна подготовка: средствата за възнаграждения и осигурителни
плащания на отговорниците и техниците на пунктовете за управление, разходите за
поддръжка на средствата за химическа защита, денонощните дежурни,
материалното стимулиране на обществените възпитатели, издръжка на комисиите
за борба срещу противообществените прояви на малолетни, комисията по
наркотични вещества. Отчетеният разход за функцията е 830 745лв.
Във функция “Образование” се финансират 14 училища, Центърът за
подкрепа за личностно развитие (ОДК), 10 детски градини. Броят на учениците
през отчетния период от I до XII клас, които се обучават е 4 911. От тях 61 ученика
са на индивидуална и самостоятелна форма на обучение и 183 стипендианти.
Отчетеният разход за функцията е 15 020 739лв.
Постъпленията от собствени приходи във функция „Образование” са в
размер на 58 241 лв., в т. ч.:
- приходи от наем на имущество – 41 044 лв.
- приход от административни такси – 6 753 лв.
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- други неданъчни приходи, т.ч. вторични суровини – 1 912 лв.
- внесен данък в/у приходите от стопански дейности - /-/ 998 лв.
Получените дарения във функция „Образование” са в размер на 9 530 лв.,
които са ползвани според волята на дарителите.
На основание Решение №786/25.01.2006 г. на Общински съвет Асеновград, е
утвърдено прилагането на системата на делегираните бюджети в детските градини.
В детските заведения към функция образование – числеността на персонала е 296
броя, от които 50% са педагогически и 50% непедагогически персонал, които
обслужват 1 712 деца. От тях 143 деца са в яслени групи към ОДЗ и 314 в
подготвителните групи към училищата.
Функция “Здравеопазване” отчита разходите за издръжка на Детска ясла,
Детска млечна кухня и издръжката на 21 бр. здравни кабинети – детско и
училищно здравеопазване. Отчетеният разход за функцията е 761 570лв.
Към 31.12.2016 г. списъчният състав на децата в Детски ясли е 48 бр. ”Детски
ясли” - функция „Здравеопазване” се финансира чрез общински бюджет на местни
и делегирани от държавата дейности, като делегираните от държавата дейности се
финансират по единни разходни стандарти. Съгласно Решение на Общински съвет
Асеновград децата, посещаващи Детски ясли, са освободени от такса. Към
31.12.2016 г. таксите от Детска млечна кухня възлизат на 41 805 лв. при годишен
план 46 200 лв. Средно 160 деца на месец използват услугите на кухнята.
Чрез функция “Социално осигуряване и грижи” се финансират 5 броя
социални услуги в общината, предоставени от три Организирани дома, в държавна
дейност, два Центъра за социални дейности и един - местна дейност. Отчетеният
разход за функцията е 1 902 570лв.
ДОВДЛРГ „Таньо войвода” Асеновград беше закрит през месец
февруари 2016 г.
През 2016 г. в КСУ “Гергана” с. Нареченски бани настанените деца се
обслужват от 20 човека персонал . Издръжката за 2016 г. възлиза на 258 951 лв., от
които 30 200 лв. - дофинансиране.
ДВФУ Асеновград – обслужва 40 човека с 21 човека персонал. Издръжката
за 2016г. възлиза на 318 741 лв., в т.ч.: 23702 лв. - дофинансиране.
„Център за обществена подкрепа” Асеновград предоставя услуги на 77
човека с обслужващ персонал 15 човека. Издръжката за 2016 г. възлиза на
241 796 лв., в т. ч.: 992 лв. ПВЗ.
В „Дневен център за лица с увреждания” Асеновград се предоставят услуги
на 30 деца с обслужващ персонал 11 човека. Издръжката за 2016 г. възлиза на
177 917 лв., в т. ч.: 541 лв. ПВЗ.
Капацитетът на „Домашен социален патронаж” Асеновград е 180 места.
Разходите за 2016 г. възлизат на 392 294лв. с обслужващ персонал 17 човека.
Събраните приходи от такси са в размер на 167 683 лв.
Във функция “Жилищно строителство и БКС” отчетените разходи
5

възлизат на 6 038 992 лв., в т. ч.: разходи за водоснабдяване и канализация,
чистота, озеленяване, управление, контрол на околната среда. Към 31.12.2016 г. са
отчетени 1 962 367 лв. за поддържане на чистота, 530 169 лв. за озеленяване и
558 293 лв. за осветление на улици и площади.
Във функцията е и издръжката на ОП "Третиране и депониране на битови и
строителни отпадъци" Асеновград - 724 797 лв.
Чрез функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” се
финансират дейностите на „Исторически музей” Асеновград, „Градска
библиотека” Асеновград, Читалища, Други дейности на културата, Дейност
„Обреден дом”, Масова физкултура и спорт. Отчетеният разход за функцията е
1 734 028 лв.
Във функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за
абонаментно поддържане на светофарни уредби, маркировка на улици, разходи,
свързани с безопасността на движението, разходи на дейност ” Общински пазари”,
„Инспекторат паркинги и гаражи”, ОП „Туризъм“. За функцията отчетеният разход
е 2 855 448лв.
Разходите за дейност ”Пазари и тържища” са 796 896 лв., в т. ч.: 4 216 лв.
ПВЗ. Числеността на персонала е15 човека. Събраните приходи от дейност „Пазари
и тържища” за 2016 г. възлизат на 583 904 лв.
За издръжката на дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи" са изплатени
178 039 лв. с численост на персонала 25 човека. Внесените преки приходи на
дейността възлизат на 181 267 лв. Дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи"
подпомага съществено за увеличаване приходите от такси за „Поставяне на лека
гаражна клетка“, „Разрешително за поставяне върху общинска собственост“,
„Разрешително за търговска дейност на открито “, които се събират от Общинска
администрация.
Издръжката на ОП „Туризъм“ възлиза на 193 698 лв., а внесените приходи са
198 475лв.
Във функция „Разходи неквалифицирани в други функции” е
отчетен разход за лихви по инвестиционен кредит в размер на 90 452 лв.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2016г.
Уточнения план за капиталови разходи от бюджетната сметка за 2016г. е в размер
на 6 921 663 лв. Към 31.12.2016 г. са отчетени капиталови разходи в размер на
4 229 211 лв., от които за основен ремонт – 1 845 406 лв., за придобиване на ДМА –
4 443 549 лв., за придобиване на ДНМА – 244 119 лв. и за придобиване на земя –
7 300 лв.; разпределени по функции както следва:
Функция “Общи държавни служби” 553 061 лв.
Функция “Отбрана и сигурност” 703 491 лв.
Функция “Образование”
169 863 лв.
Функция “Социално осигуряване и грижи” 30 000 лв.
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Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС” - 2 009 301 лв.
Функция “Почивно дело и култура” 207 155 лв.
Функция “Икономически дейности и услуги” –
556 340 лв.
Извършените разходи за най-големите обекти през 2016 г. са както следва:
Проект за изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на
Общински пазар гр.Асеновград /първа фаза/ - 455 559 лв.
Укрепителни съоръжения на път PDV 3016 (II-86 Асеновград-БачковоЛясково /граница общини (Асеновград-Куклен)-Яворово-Добралък - ІІІ-8604 /при
км 1+640 и км 1+920 – 450 249 лв.
Изграждане на ново кметство с.Боянци - ІІ етап, вкл. Авторски надзор и НСН
– 249 420 лв.
Стабилизиране на язовир"Тополово 2"(м.Кюмюрджу дере) с.Тополово –
216 589 лв.
Техническа помощ за подготовка на проект "Строителство и реконструкция
на вътрешна ВиК мрежа на с.Мулдава, довеждащ колектор и строителство на
ПСОВ, за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма "Околна среда"
– 212 500 лв.
Ремонт на III-ти етаж в сградата на Общината – 164 417 лв.
Канализация, баластриране и частично асфалтиране на ул."Гергана"
кв.Г.Воден – 138 720 лв.
Подмяна на съществуващ водопровод по ул."Патриарх Евтимий" в участъка
между ул."Скалата" и ул."Акация" Асеновград – 122 245 лв.
Челен товарач втора употреба за РЦТБО – 119 173
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
През 2016 г. Община Асеновград е страна по проекти на следните
оперативни програми на Европейския съюз:
ОП "Развитие на човешки ресурси" по проект Подкрепа за достоен живот по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Алтернативи
Б0051Р0001-5.2.09. Проектът приключи през 2015 г. Разходите за 2015 г. възлизат
на 35 514 лв.
ОП "Регионално развитие" проект „Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти за програмен период 2014 - 2020 за гр. Асеновград".
Проектът приключи през декември 2015 г. През 2016 г. бе извършено
окончателното плащане по проекта от управляващия орган и беше възстановен
отпуснатия заем в размер на 85 800 лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" проект „И аз имам семейство", операция
BG051РО001-5.2.11 - „Приеми ме" проектът е приключил през 2015 г. през 2016 е
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получено окончателното плащане и с него е възстановен по бюджета на общината
заем в размер на 7 000 лв. През 2016 стартира нов проект BG05M9OP001-2.003
„Приеми ме 2015“, което се явява продължение на стария.Целта на процедурата е:
• Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и
надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за
деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания,
както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните
родители;
• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за
предоставяне на „специализирана приемна грижа“.
Разходите по проекта възлизат на 104 177 лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" - проект „Нови възможности за грижа".
Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи
и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания,
както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедност.
Проектът приключи през 2016 г. разходите за 2016 г. възлизат на 168 438лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" - проект „Обучение и заетост на младите
хора". Целта на проекта е интеграция на безработните младежи до 29 годишна
възраст на пазара на труда, с приоритет на лицата регистрирани в Бюрата по труда.
Проектът стартира и приключи през 2016 г. разходите възлизат на 320 635 лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" - проект „Подкрепа за независим живот".
Целта на проекта предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги, според
индивидуалните потребности на потребителите. Проектът стартира през 2016 г.
разходите за 2016 г. възлизат на 155 032 лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" - проект „Услуги за ранно детско
развитие". Проектът цели превенция на социалното изключване, намаляване на
бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа
за дейността на създадените по Проект за социално включване интегрирани услуги
за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими
групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Проектът стартира през 2016 г. разходите за 2016 г. възлизат на 34 638 лв.
ОП "Развитие на човешки ресурси" - проект „Обществена трапезария".
Проектът стартира през 2016 г. Целта на проекта е подобряване качеството на
живот и осигуряване помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно
подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се
грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии
/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни лица.
разходите за 2016 г. възлизат на 13745 лв.
ОП "Региони в растеж" ПРОЕКТ "„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД“, ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020 Г. Проектът стартира
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през 2016 г. целите на проекта:
Да се подобри административния капацитет на администрацията на Община
Асеновград с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано
градско развитие" по ОПРР 2014¬2020 - за изпълнение на функциите и
задълженията в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за
устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по
приоритетна ос 1 на ОПРР.
Да се осигури финансиране на разходите на Община Асеновград с цел
обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционната
програма на Община Асеновград за периода до 2023г. и функционирането като
междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Неизменно, цел на
проекта е да се осъществи работещ механизъм за осигуряване своевременно на
адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни
експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени
безвъзмездно финансови средства по линията на ОПРР 2014-2020 разходите през
2016 възлизат на 383 лв.
ОП „Околна среда” "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за
гр. Асеновград". Този проект е най-големия до сега европроект с бюджет от
106 милиона Основните дейности, предвидени в проекта са следните:
1. Рехабилитация на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок,
която се намира в едно трасе с канализационната мрежа обект на подмяна.
2. Рехабилитация на смесената канализационна мрежа с изтекъл
експлоатационен срок. Разширяване на съществуващата мрежа към предложената
площадка на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води в комбинация
със затварянето на съществуващите зауствания на отпадъчни води в реката и
подмяната/рехабилитацията и разширението на съществуващите колектори в
градската област според бъдещите хидравлични нужди.
3. Изграждане на ПСОВ за 65 350 ЕЖ, с механично и биологично стъпало и
степен на пречистване, удовлетворяваща изисквания на Директива 91/271/ЕИО,
вкл. довеждаща техническа инфраструктура.
Разходите през 2016 г. по проекта са 13 305 357 лв.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2016 Г.
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В изпълнение на чл. 9 ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 54 ал. 1 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Асеновград, представяме отчет за състоянието на общинския
дълг.
На 22.08.2014 г. Община Асеновград сключи договор за банков кредит с
"Общинска банка" АД за «Изграждане, основен ремонт и проектиране на обекти от
инвестиционната програма на Община Асеновград 2014 г.» в размер на 3 000 000
лв. /три милиона лева/ с двегодишен гратисен период и срок на усвояване две
години. През 2016 са усвоени 256 111 лв. и платени главница на стойност 106 582
лв. лихви на стойност 65 184 лв. Остатък по проекта към 31.12.2016 г. е
2 875 000лв.
На 30.12.2016 г. Община Асеновград сключи договор със Сибанк ЕАД за
дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 8 600 000 лева за финансиране на
Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград. Към
края на 2016 г. няма усвояване и плащане по този кредит
На основание чл. 8а от Закона за общинския дълг, Община Асеновград
извършва текущо наблюдение на състоянието на дълга на контролирани от нея
лица:
„Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград" ЕООД няма дълг към
31.12.2016 г.
„Медицински център I - Асеновград" ЕООД няма дълг към 31.12.2016 г.
„Обреден дом" ЕООД няма дълг към 31.12.2016 г.
„Тракия еко" АД няма дълг към 31.12.2016 г.
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