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Предмет на решението 

Заповед на 

Областния 

управител, 

издадена на 

основание чл. 45, 

ал. 4 от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразнос

т на 

върнатото/оспорено 

решение 

1 

 
Костинброд  № 22 от 

21.04.2021 

г. 

Решение 

№ 408 

Решение 

№ 409 

- С Решение № 408 ОбС-Костинброд:  

1. Общински съвет - Костинброд дава 

съгласие за поемане на дългосрочен дълг от 

община Костинброд, за финансиране на проект: 

„Изпълнение на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на сградата на I-во ОУ 

"Васил Левски" с адрес ул. "Стара планина" №1 

/сграда с идентификатор 38978.900.1008.1 и 

идентификатор 38978.900.1008.3/, гр. 

Костинброд“ при следните параметри: 

- Начин на изразходване на средствата - 

прилагане на енергоспестяващи мерки в 

сградата на Първо Основно Училище „Васил 

Левски”-Първи район, гр. Костинброд”, община 

Заповед № ВР-

11/05.05.2021 г. 

Решения с № № 408 

и 409 са приети при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон 

– допуснати 

съществени 

процесуални 

нарушения.  

Към приложените 

писмени 

доказателства към 

Решение № 408 и 

Решение № 409  

липсват данни от 



Костинброд; 

- Финансираща институция - Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“; 

- Максимален размер на дълга - до 

371 939.04 лева / триста седемдесет и един 

хиляди деветстотин тридесет и девет лева и 

четири стотинки/ с ДДС; 

- Валута на дълга - лева; 

- Максимален срок за погасяване - 60 

/шестдесет/ месеца 

- Максимален лихвен процент - 5 % /пет 

процента/ 

- Условия на погасяване - по договаряне 

- Обезпечение на кредита - Учредяване 

на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи 

приходи на община Костинброд по чл.45, ал.1, 

т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични 

финанси и бюджетните взаимоотношения на 

община Костинброд по чл.52. ал.1 от Закона за 

публични финанси, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличността по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог, покриващи 150% от размера на кредита. 

- Такси и комисионни - няма, 

включително такса предсрочно погасяване след 

втората година от кредита. 

 

2. Упълномощава и възлага на кмета на 

Общината да представлява, да предприеме и 

извърши всички необходими правни и 

които да е видно, 

че са изпълнени 

императивните 

норми на чл. 15, ал. 

2 и ал. 3 от Закона 

за общинския дълг.  



фактически действия за : 

- Кандидатстване за отпускане на кредит; 

- Подписване и подаване на всички 

необходими документи; 

- Сключване на договор за кредит при 

гореописаните условия; 

- Учредяване на обезпечението, а именно 

вписване на Договора за особен залог на 

вземанията, описани по-горе в Централен 

регистър на особените залози; 

 

3. Дава съгласие да осигури собствено 

финансиране, във връзка с изпълнение на 

дейностите по проекта в размер на 10 % от 

стойността на одобрения бюджет - 41 326, 56 

/четиридесет и една хиляди триста двадесет и 

шест лева и петдесет и шест стотинки/ с ДДС  

 

С Решение № 409 ОбС-Костинброд: 

1. Общински съвет - Костинброд дава 

съгласие за поемане на дългосрочен 

дълг от община Костинброд, за 

финансиране на проект: „Изпълнение 

на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на сградата 

на II-ро ОУ "Васил Левски" с адрес 

ул. "Сг.Стамболов" №7 /сграда с 

идентификатор 38978.900.234.1, 

38978.900.234.2, 38978.900.234.3/, 

гр.Костинброд“ при следните 

параметри: 



- Начин на изразходване на средствата 

- прилагане на енергоспестяващи 

мерки в сградата на Второ Основно 

Училище „Васил Левски”, 

гр.Костинброд”, община Костинброд; 

- Финансираща институция - Фонд 

„Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“; 

- Максимален размер на дълга - до 357 

696,00 /триста петдесет и седем 

хиляди шестстотин деветдесет и 

шест/ лева с ДДС; 

- Валута на дълга - лева; 

-    Максимален срок за погасяване - 60 

/шестдесет/ месеца  

-    Максимален лихвен процент - 5 % 

/пет процента/ 

-    Условия на погасяване - по 

договаряне 

- Обезпечение на кредита - Учредяване 

на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на 

община Костинброд по чл. 45, ал. 1, т. 

1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 

публични финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община 

Костинброд по чл.52, ал.1 от Закона 

за публични финанси, постъпващи по 



банкова сметка, вземанията за 

наличността по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен 

залог, покриващи 150% от размера на 

кредита. 

-   Такси и комисионни - няма, 

включително такса предсрочно погасяване след 

втората година от кредита. 

2. Упълномощава и възлага на кмета на 

Общината да представлява, да 

предприеме и извърши всички 

необходими правни и фактически 

действия за  
 
- Кандидатстване за отпускане на кредит; 
- Подписване и подаване на всички 

необходими документи; 
- Сключване на договор за кредит при 

гореописаните условия; 
- Учредяване на обезпечението, а именно 

вписване на Договора за особен залог на 
вземанията, описани по-горе в Централен 
регистър на особенните залози; 

 

3. Дава съгласие да осигури собствено 

финансиране, във връзка с изпълнение на 

дейностите по проекта в размер на 10 % от 

стойността на одобрения бюджет - 39 744,00 / 

тридесет и девет хиляди седемстотин 

четиридесет и четири/ лева с ДДС. 
 



 

2 Етрополе  Протокол 

№ 20 от 

05.05.2021 

г. 

Решение 

№ 270 

- С Решение № 270 ОбС-Етрополе:  

1. Дава съгласие да се извърши продажба 

на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с АОС № 505/20.05.2002 г., 

вписан в Служба по вписванията - Етрополе под 

№ 181, том II, вх. Рег. № 467, н. дело № 351, 

партида 1328 от 20.08.2009, представляващ:  

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 1697, 

квартал 169 по подробния устройствен план на 

гр. Етрополе, целият с площ от 648  кв.м., като 

продажбата се извърши без провеждане на 

публичен търг или конкурс, на собственика на 

законно построената масивна жилищна сграда – 

Генади Николов Василев. 

2. Приема продажбата на имота описан в 

т. 1 да се извърши на база данъчната оценка  на 

имота – сума в размер на 3244.20 /три хиляди 

двеста и четиридесет и четири и 0.20/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Етрополе 

да предприеме необходимите действия по 

произтичащите от горното решение процедури 

по Закона за общинската собственост. 

 
 

Заповед № ВР-

12/18.05.2021г. 

Решение № 270 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон.  

 

                       

Съгласно чл. 41,               

ал. 2 от Закона за 

общинската 

собственост, 

разпоредителните 

сделки с имоти или 

с вещни права 

върху имоти – 

общинска 

собственост, се 

извършват по 

пазарни цени, но не 

по-ниски от 

данъчните им 

оценки. 

В конкретния 

случай данъчната 

оценка на земята е 

по-висока от 

пазарната цена, 

определена от 

независимия 



оценител 

 


