ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с реализиране на проект „Предоставяне на интегрирани социални
и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” община Девин и
Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти” сключиха Договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0102-С001. Проектът се финансира от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент
по проекта е община Девин. Общата стойност на проекта е 499 910,00 лв.
Предвидените по проекта дейности включват: предоставяне на социалните услуги
„Домашен помощник” и „Личен асистент”, както и здравни услуги и психологически
консултации и подкрепа чрез Центъра за услуги в домашна среда.
Проектът приключва на 01.09.2017 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.
Към настоящият момент по проекта е получено авансово и 2 междинни плащания,
Искането за окончателно плащане следва да бъде внесено не по-късно от
30.10.2017г. /т.е. два месеца след приключване на проектните дейности/. Това
изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди
тяхното възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за
осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за
органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица,
зависими от грижа в община Девин”
2. Стойност на проекта – 499 910,00 лева

3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0102С001, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.002-0102-С001, сключен с
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г., в размер на 119 461 лв. /сто и деветнадесет хиляди четиристотин
шестдесет и един лева/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Във връзка с реализиране на проект „Подобряване на жизнената среда на
сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на
сградата на Районно управление – Девин” община Девин и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”
сключиха

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0032-C01. Проектът се финансира от Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните
райони”. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата стойност на проекта е
481 438,25 лв. Предвидените енергоспестяващи мерки са насочени към сградата на
Районно управление „Полиция” – гр. Девин и включват изпълнение на:
1. Топлинно изолиране на външните стени.
2. Топлинно изолиране на покрив.
3. Топлинно изолиране на пода.
4. Подмяна на старата дограма със система от PVC/Al профил и стъклопакет.
5. Подмяна на водната отоплителна инсталация.
6. Подмяна на осветление.
Към настоящия момент сградата притежава енергийни характеристики, които
определят принадлежността й към клас на енергийна ефективност G. След
прилагане на

пакета

от

мерки,

предвидени

за повишаване

на

енергийната

ефективност, сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление В.
Проектът приключва на 01.03.2019 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За
окончателно разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта се изисква
наличие

на

финансов

ресурс

за

оборотно

финансиране,

преди

тяхното

възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс
за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град
Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление –
Девин”
2. Стойност на проекта – 481 438,25 лева
3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин

по

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0032-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010032-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”, в размер на 96 117.07 лв. /деветдесет и шест
хиляди сто и седемнадесет лева и седем стотинки/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Във връзка с реализиране на проект „Подобряване на жизнената среда на
сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на
сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението””
община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” сключиха на 01.09.2016 г. Административен
Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0033-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”. Бенефициент по проекта е община
Девин.

Общата

стойност

на

проекта

е

420 671,00

лв.

Предвидените

енергоспестяващи мерки са насочени към сградата на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” – гр. Девин и включват изпълнение на:
1. Топлинно изолиране на външните стени
2. Топлинно изолиране на покрив
3. Топлинно изолиране на пода
4. Подмяна на старата дограма със система от PVC/Al профил и стъклопакет
5. Подмяна на водната отоплителна инсталация
6. Подмяна на осветление.
Към настоящия момент сградата притежава енергийни характеристики, които
определят принадлежността й към клас на енергийна ефективност G. След
прилагане на

пакета

от

мерки,

предвидени

за повишаване

на

енергийната

ефективност, сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление В.
Проектът приключва на 01.03.2019 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За
окончателно разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта се изисква
наличие

на

финансов

ресурс

за

оборотно

финансиране,

преди

тяхното

възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс
за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град
Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението””
2. Стойност на проекта – 420 671,00 лева
3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин

по

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0033-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010033-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”, в размер на 83 981.97 лв. /осемдесет и три хиляди
деветстотин осемдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Във

връзка

с

реализиране

на

проект

„Повишаване

на

енергийната

ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин”
община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” сключиха на 01.09.2016 г. Административен
Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0046-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”. Бенефициент по проекта е община
Девин.Общата стойност на проекта е 707 826.84 лв.
Предвидените енергоспестяващи мерки са насочени към административна
сграда, намираща се на ул. „Васил Левски” №1 в гр. Девин и включват изпълнение
на:
9 топлоизолиране на външни стени;
9 топлоизолиране на покрив;
9 топлоизолиране на под;
9 подмяна на дограма;
9 подмяна на топлоснабдяването;
9 подмяна на осветителни тела.
Проектът приключва на 01.03.2019 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За
окончателно разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта се изисква
наличие

на

финансов

ресурс

за

оборотно

финансиране,

преди

тяхното

възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс
за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект

„Повишаване

на

енергийната

ефективност

в

общинска

административна сграда – гр. Девин, община Девин”
2. Стойност на проекта – 707 826.84 лева
3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин

по

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0046-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010046-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”, в размер на 141 385.03 лв. /сто четиридесет и
една хиляди триста осемдесет и пет лева и три стотинки/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Във

връзка

с

реализиране

на

проект

„Повишаване

на

енергийната

ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено
детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”
община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” сключиха на 01.09.2016 г. Административен
Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0047-C01.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”. Бенефициент по проекта е община
Девин.Общата стойност на проекта е 724 310.46 лв.
Предвидените енергоспестяващи мерки са насочени към сградите на Детска
градина „Здравец” и Детска градина „Изворче” в гр. Девин и включват изпълнение
на:
9 Топлоизолиране на покрив;
9 Подмяна на дограма;
9 Подмяна на системата за топлоснабдяване;
9 Подмяна на отоплителната инсталация;
9 Инсталация за БГВ със слънчеви колектори;
9 Подмяна на осветителни тела – енергоспестяващи лампи.
Проектът приключва на 01.03.2019 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За
окончателно разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта се изисква
наличие

на

финансов

ресурс

за

оборотно

финансиране,

преди

тяхното

възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс
за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската
образователна

инфраструктура

–

Обединено

детско

заведение

„Здравец”

и

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”
2. Стойност на проекта – 724 310.46 лева
3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин

по

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0047-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010047-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”, в размер на 144 662,09 лв. /сто четиридесет и
четири хиляди шестстотин шестдесет и два лева и девет стотинки/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Във връзка с реализиране на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки
на жилищни сгради на територията на град Девин” община Девин и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”
сключиха на 15.11.2016 г. Административен Договор за безвъзмездна финансова
помощ №BG16RFOP001-2.001-0149-C01. Проектът се финансира от Оперативна
програма

„Региони

в

растеж”

2014-2020

г.,

процедура

за

предоставяне

на

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони”. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата стойност на
проекта е 2 492 372,74 лв.
Предвидените енергоспестяващи мерки са насочени към сградите на жилищни
блокове в гр. Девин, с адреси ул. „Родопи” №20 /вх.А, Б и В/; ул. „Васил Левски”
№47; ул. „Цветан Зангов” №13 /малък военен блок/ и ул. „Явор” №1.
Проектът приключва на 15.05.2019 год. Съгласно разпоредбите на сключения
Договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания
не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За
окончателно разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта се изисква
наличие

на

финансов

ресурс

за

оборотно

финансиране,

преди

тяхното

възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс
за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно
самоуправление (ФЛАГ ЕАД).
С оглед на горното и в съответствие с чл.15 и чл.16 от Закона за общинския
дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с
Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА:
1. Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки

на жилищни сгради на

територията на град Девин”
2. Стойност на проекта – 2 492 372,74 лева
3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД

4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община
Девин

по

Административен

Договор

за

безвъзмездна

финансова

помощ

№BG16RFOP001-2.001-0149-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 12 месеца от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по
Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010149-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”, в размер на 498 074,55 лв. /четиристотин
деветдесет и осем хиляди седемдесет и четири лева петдесет и пет стотинки/.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.03.2017 год. /вторник/ от
15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

