
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

от 18.08.2016 г. 

 

Приемане на План за финансово оздравяване на община Девин за периода 

2016 – 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130д, ал. 4 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с Решение 

№102 от 27.06.2016 г. на Общински съвет - Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема Плана за финансово оздравяване на община Девин. 

2. За целите на изпълнението на Плана за финансово оздравяване, възлага 

на кмета на община Девин да направи искане до министъра на финансите за 

финансово подпомагане на община Девин под формата на временен безлихвен заем 

от централния бюджет в размер на 1 600 000 лв. за срок от три години. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 18.08.2016 г., Протокол № 10, т. 1, ДЗО-147/15.08.2016 г. от дневния ред, и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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РЕШЕНИЕ № 134 

от 18.08.2016 г. 

 

Актуализирана бюджетна прогноза на община Девин, за периода 2017 – 

2019 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г., 

съгласно приложенията, неразделна част от Решението, както следва: 

1. Приложение № 6 б – „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на 

база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2017 – 2019 г.” ; 

2. Приложение № 6 в – „Прогноза на разходите на начислена основа за 

лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения 

за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017 – 2019 г.”;  

3. Приложение № 8 – „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 – 

2019 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 18.08.2016 г., Протокол № 10, т. 2, ДЗО-146/15.08.2016 г. от дневния ред, и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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РЕШЕНИЕ № 135 

от 18.08.2016 г. 

 

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община 

Девин за 2015 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2015 г., 

съгласно приложение № 1. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 18.08.2016 г., Протокол № 10, т. 3, ДЗО-144/15.08.2016 г. от дневния ред, и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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РЕШЕНИЕ № 136 

от 18.08.2016 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на и сметките за средствата от 

Европейския съюз на община Девин към 31.12.2015 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, 

ал. 5 от Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда  за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Девин за 

2015 г. както следва: 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ      - 5 664 141 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ      - 5 422 247 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1 и № 1.2 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ      - 3 798 480 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ      - 2 374 651 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.1 и № 2.2 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ      - 126 304 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.3  

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2015 г., 

съгласно приложение № 14. 
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3. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз към 

31.12.2015 г., съгласно приложение № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7. 

4. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2015 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин – приложение № 12. 

5. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 18.08.2016 г., Протокол № 10, т. 4, ДЗО-145/15.08.2016 г. от дневния ред, и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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