
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

от 15.04.2019 г. 

 

Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” 

ЕАД за реализация на проект „Намаляване емисиите на парниковите газове, 

посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на 

културата гр. Девин” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от 

Закон за общинския дълг, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Намаляване емисиите на 

парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Дом на културата гр. Девин”, по Национален доверителен екофонд, Инвестиционна 

програма за климата, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 336 325 лв. (триста тридесет и шест 

хиляди триста двадесет и пет лева) 

• Валута на дълга – лева  

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

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

без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
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• 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 Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

3. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 15.04.2019 г., Протокол №7, т. 1, ДЗО - 51/15.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

от 15.04.2019 г. 

 

Изменение на Решение №140 от 16.08.2018 г. за ползване на кредит от Фонд 

„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и 

семейства в риск – гр. Девин” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №140/16.08.2018 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 

  

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 15.04.2019 г., Протокол №7, т. 2, ДЗО - 52/15.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

от 15.04.2019 г. 

 

Изменение на Решение №141 от 16.08.2018 г. за дългосрочен кредит от 

Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и 

семейства в риск – гр. Девин” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №141/16.08.2018 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 15.04.2019 г., Протокол №7, т. 3, ДЗО - 53/15.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

от 15.04.2019 г. 

 

Изменение на Решение №98 от 29.06.2018 г. за ползване на кредит от Фонд 

„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подкрепа на уязвими групи и 

членовете на техните семейства в община Девин” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №98/29.06.2018 г. по точка 1 в частта вид на дълга 

и условия за погасяване, както следва: 

 

- Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 15.04.2019 г., Протокол №7, т. 4, ДЗО - 55/15.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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