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ПРОЕКТ 

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

  

С последната промяна на Закона за общинския дълг в сила от 01.01.2018 г. се 

дава възможност за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени 

задължения. Идеята за ползване на банков кредит за разплащане на просрочени 

задължения за община Девин не е нова, но е възможна за реализация едва сега, 

след промяната на закона. 

Наличието на просрочени задължения, създава големи затруднения в 

работата на община Девин, както и в обслужването на текущите разходи и 

задължения. Голяма част от контрагентите предприеха принудителни действия за 

събиране на своите вземания, което доведе до плащане от страна на общината на 

значителни по размер лихви за забавено плащане,  разноски и такси за водене на 

дела и др. Изключително негативно влияние върху изпълнението на бюджета имат 

непрекъснатите запорни съобщения от частните и държавни съдебни изпълнители. 

Понякога разноските по делата, лихвите и таксите на частните съдебни изпълнители 

надвишават няколкократно размерът на задължението. При наличието на запори се 

нарушава ритмичността в текущите разплащания и това води и до невъзможност 

общината да изпълнява текущите си задължения по договори, а това от своя страна 

да доведе до нови санкции, лихви за забава и плащания на неустойки. Единствената 

възможност за бързо разплащане на просрочените задължения е използването на 

банков кредит.   

Ръководството на община Девин има намерение да реализира следните 

инвестиционни проекти в полза на местната общност: 

 Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ – Девин; 

 Подмяна на улично осветление в населените места от община Девин; 

 Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн в град 

Девин; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Планинско цвете” – гр. Девин, кв. 

Настан. 

Ето защо предлагаме община Девин да поеме дългосрочен кредит в размер на 

2 500 000 лв. в това число за разплащане на просрочени задължения – 1 350 000 лв. 

и 1 150 000 лв. за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната 

общност. 
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Предлагаме срокът на този дълг да не бъде по-малък от десет години с цел 

вноската на дълга да не затруднява текущата работа по изпълнението на бюджета. 

Съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публични финанси „Годишния 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”. Данните за Община 

Девин на база заверени годишни отчети за последните три години са следните: 

  

 Показатели Година Общо за  

трите 

години 

  2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 Собствени 

приходи 

1 942 308 2 127 508 2 354 939 6 424 755 

2 Обща 

изравнителна 

субсидия 

752 800 760 800 768 800 2 282 400 

3 Общо: 2 695 108 2 888 308 3 123 739 8 707 155 

4

  

Средногодишния размер на собствените приходи и общата 

изравнителна субсидия (ред 3/3) 

2 902 385 

5 Максималния размер на плащанията по дълга за 2018 г.  

(15% от ред 4) 

435 357,75 

6 Размер на дълга  2 500 000 

7 Годишен лихвен процент  4,00 

8 Месечна вноска - главница 20 833,33 

 

За община Девин през 2018 година плащанията по общински дълг не трябва 

да надвишават цифрата в ред 5 на приложената таблица, т.е - 435 357,75 лв. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.13 от Закона за общинския дълг, ще 

бъде предложено на Общински съвет Девин да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Девин 

дава съгласието си Община Девин да поеме дългосрочен общински дълг под формата 

на дългосрочен кредит за разплащане на просрочените задължения на община 

Девин в размер на 1 350 000 лв. и 1 150 000 лв. за финансиране на инвестиционни 
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проекти в полза на местната общност –  Основен ремонт на Детско отделение в 

МБАЛ – Девин; Подмяна на улично осветление в населените места от община Девин; 

Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн в град Девин; 

Рехабилитация и реконструкция на ул. „Планинско цвете” – гр. Девин, кв. Настан, 

със следните основни параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв.; 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона 

за публични финанси; 

5. Условия за погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. 

6.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 

4.00% (четири на сто) 

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, 

просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като 

сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците 

надбавка; 

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване; 

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината 

ІІ. Упълномощава кмета на община Девин да подпише договор за кредит, 

договор за особен залог и всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението. 

 

 
Красимир Даскалов 

Кмет на община Девин 


