
Размер на 

дълга към 

01.01.2021

Усвоен дълг 

през 2021 г.

плащане 

главница

плащане 

лихва

плащания 

на такси

Комисионна за 

ангажимент и 

управление

размер на 

дълга към 

31.12.2021

№ 

85/11.05.2010

Предзначен за финансиране на извършени допустими разходи за 

изпълнението на одобрен проект "ПСОВ" 5 044 693 585 336 300000 12177.67 285 336.00

№ 

685/24.11.2014

Собствено участие по проект: "Интегриран проект за подобрение 

на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и 

дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Вериговои кв. 

Миромир гр. хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна 

мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир"; санкции 

по "Интегриран проект за подобряване на водния сектор - 

разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. 

Хисаря"; "Подготовка на инвестиционен проект /ТП/ - Интегриран 

проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря 1801864.73 702 424.73 183240 16820.34 1200 519 184.73

№ 

687/24.11.2014

Собственото участие по проект: "Развитие на културно - 

историческите атракции на територията на Община Хисаря" 116210 13910 13910 156.99 900 0.00

№ 

855/16.03.2016

Собствено участие, в резултат на допълнителни и непризнати 

разходи и фин. Корекции по сл. Проекти "Развитие на културно - 

историческите атракции на територията на Община Хисаря" и 

"Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа 

на с. Паничери, общ. Хисаря" 604 848 317843.82 61500 7878.45 1200 256 343.82

№ 19-F-

002497/08.11.2

019 г.

Предзначен за финансиране на допустими разходи по одобрения 

допустим проект за градско развитие/туризъм "Античния град 

Диоклецианополис гр. Хисаря - пербата на балнеолечението в 

римската империя" 1 466 871 202950 18806.06 1344.03 2755.15 184 143.94

№ 

П0023/23.11.2

021 г.

Предзнчен за финансиране и рефинансиране на разходите за 

изпълнението на проект "Комплекс "Момина баня" - 

реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня - стара" 0 1066.67 0.00

ОБЩО: 9 034 486.73 1 619 514.55 202 950.00 577 456.06 38 377.48 3 300.00 3 821.82 1 245 008.49

№ дог. Наименование

първоначален 

размер на 

дълга по 

договор

състояние на дълга през 2021 г.


