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1 

 
Костенец  № 10 от 

24.06.2021 

г. 

Решение 

№ 64 

 

- С Решение № 64 ОбС-Костенец:  

Дава съгласие да се измени и допълни приетата 

с Решение № 12/28.01.2021 г. на ОбС-Костенец 

„Програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в Община 

Костенец през 2021 г.“ 
 
 

Заповед № ВР-

13/05.07.2021 г. 

Решение № 64 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

Не са изложени 

конкретни факти и 

правни мотиви, 

фактически 

основания и правни 

основания за 

вземането му, което е  

нарушение на 

изискването за форма 



на административния 

акт, съгласно чл. 59, 

ал. 2, т. 4 от АПК.     
 

2 Елин 

Пелин  

Протокол 

№ 26 от 

24.06.2021 

г. 

Решение 

№ 539 

- С Решение № 539 ОбС-Елин Пелин:  
I. Дава съгласие Община Елин Пелин да поеме 

дългосрочен общински дълг под формата на кредит, при 

следните параметри: 

1. Максимален размер на кредита –  до 500 000 лв. 

(петстотин хиляди лева). 

2. Валута на кредита – български лева (BGN). 

3. Вид на кредита – дългосрочен общински дълг, поет с 

договор за банков кредит. 

4. Цел на кредита– за финансиране предоставянето на 

публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал 

при временни касови разриви по бюджета на общината, 

разплащане на просрочени задължения, както и за погасяване на 

задълженията на Община Елин Пелин, произтичащи от 

Изпълнителен лист от 28.05.2020 г., издаден в полза на ГБС - 

Инфраструктурно строителство ЕАД, с ЕИК; 130131711, ГБС - 

Инженеринг ЕАД, с ЕИК: 130030064 и Мирикал ЕООД, с ЕИК: 

130530653, в качеството им на съдружници в Консорциум „Елин 

Пелин“, гр. София, ведно с всички натрупани допълнителни 

задължения по изпълнително дело № 20209270400623 по описа 

на ЧСИ Стоян Лазаров, per. № 927 и с район на действие 

Окръжен съд – София. 

5. Краен срок на издължаване – до 30 месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит с възможност за 

предсрочно погасяване. 

6. Начин и срок на усвояване – еднократно в срок до 90 дни 

от датата на сключване на  договора за кредит.  

7. Условия за плащане на лихва – ежемесечно. 

8. Начин на обезпечение – Учредяване на особен залог по 

реда на ЗОЗ в размера на кредита върху бъдещи вземания на 

Община Елин Пелин на парични средства(собствени приходи) за 

положително салдо по банковата сметка на общината с IBAN: 

BG38 SOMB 9130 3158 328500, BIC: SOMBBGSF, формирано от 

настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Елин Пелин 

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

публичните финанси, и от общата изравнителна субсидия за 

местни дейности съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона 

за публичните финанси, както и от всички други собствени 

Заповед № ВР-

14/06.07.2021г. 

Решение № 539 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон.  

                      

Нарушени са 

изискванията на 

глава IV от Закона за 

общинския дълг, 

относно поемане на 

общински дълг. 

Липсват 

доказателства за 

изпълнение на чл. 15, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗОД – 

наличие на покана за 

оповестяване на 

населението за 

проекта за поемане 

на общински дълг; 

публикуване на 

покана за обсъждане 

на проекта за 

встъпване в дълг; 

протокол от 

обсъждане; справка 

за постъпили 



приходи на Община Елин Пелин, които могат да бъдат предмет 

на залог, съгласно действащото законодателство – до 

окончателно погасяване на дълга. 

9. Годишен лихвен процент – до 4% (четири процента) 

годишно. 

10. Наказателна надбавка при просрочения на плащанията 

по главницата - 5 пункта над договорения лихвен процент за 

редовен дълг. 

11. Неустойка при  просрочие на лихва – 0,05 % върху 

просрочената сума за всеки ден просрочение. 

12. Такси и комисионни по кредита (за управление и 

ангажимент) - до 1% процент от размера на кредита. 

 

II. Възлага на кмета на Община Елин Пелин да проведе 

процедура за избор на банка за предоставяне на кредита при 

одобрените от Общински съвет-Елин Пелин параметри, да 

подпише договора за кредит и договора за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия по изпълнението на решението по т. I.  

 

III. За изпълнение на решението по т. II на кмета на 

Община Елин Пелин се възлага: 

1. Да изпрати покани до не по-малко от 3 финансови 

институции за предоставяне на оферти във връзка със 

сключването на договор за кредит при условията по т. I. 

2. Да определи със Заповед комисия от 5 човека, 

включваща задължително 1 юрист и минимум 1 икономист, 

която да разгледа получените оферти и да изготви писмено 

предложение до кмета за определяне на финансовата 

институция, която да предостави финансирането. Критерий за 

определянето на финансовата институция следва да бъде 

предложен най-нисък лихвен процент по кредита, като стриктно 

се спазват останалите условия от т. I на настоящото решение.  

3. Да издаде заповед на основание предложението на 

комисията по т. 2, с която да определи институцията, с която да 

бъде сключен договор за кредит. 

4. В срок до 2 (два) месеца след подписване на договора 

за кредит да докладва на Общински съвет - Елин Пелин за 

условията при които е поет общинския дълг.  

 

 

предложения.   

 

3. Божурище Протокол Решение - С Решение № 539 ОбС-Божурище: Заповед № ВР- Решение № 55 е 



№ 6 от 

24.06.2021 

г. 

№ 55 Разрешава изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация 

в обхват УПИ ХІІ-6 и улица с осови точки 141а, 141б, 

кв. 10 по плана на с. Хераково, обл. Софийска. 

С проекта за ПУП-ПР да се заличи улица с ОТ,  

ОТ - 141а, 141б и се приобщи към УПИ ХІІ-6, кв. 10, с. 

Хераково, общ. Божурище. Проектът за изменение на 

ПУП – План за регулация /ПР/ да се инициира и 

финансира от собствениците на имота. 

15/08.07.2021г. прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон –

чл. 124а, ал. 2 от 

ЗУТ. 

Решението е прието 

при липса на 

материална 

компетентност. 

 


