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П О К А Н А 

 
Обявление за обществено обсъждане за поемане на общински дългове от 

фонд ФЛАГ за окончателно плащане и набавяне на оборотни средства по проект 
„Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на 
амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”, одобрен за финансиране по 
приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, с 
договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-С030 от 08.08.2012 
г. 

 
ОБЩИНА СОПОТ 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Община Сопот 
 

ОБЯВЯВА 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 
за поемане на общински дългове от Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ за окончателно плащане и набавяне на 
оборотни средства по проект „Реконструкция и модернизация на 
канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа 
на гр. Сопот”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR -51011116-С030 от 08.08.2012 г., както следва: 
 

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Оборотни средства и средства за Окончателно 
плащане по проект „Реконструкция и модернизация на канализационната 
мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”, 
финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-
С030 от 08.08.2012 г. 

СТОЙНОСТ: 6 535 000 лв. 
ВИД НА ДЪЛГА: Дългосрочен 
СРОК НА ДЪЛГА: До  24 месеца 
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Източници за погасяване на 
главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-С030 
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2.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собствен принос съгласно т. 2.2 от Приложение Г 
„Източници на финансиране” от Договора № DIR -51011116-С030 

СТОЙНОСТ: 981 000 лв. 
ВИД НА ДЪЛГА: Дългосрочен 
СРОК НА ДЪЛГА: До 120 месеца 
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Чрез учредяване на залог върху 
собствените приходи по чл. 6.1 от ЗОБ и върху общата изравнителна 
субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗОБ. 

 
Общественото обсъждане ще се проведе на 20.11.2014 г., четвъртък, от 

14:00 ч., в Ритуална зала на Община Сопот. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с проекта на 

интернет страницата на община Сопот  www.sopot-municipality.com или на 
място в сградата на общинска администрация Сопот на ул. „Иван Вазов” № 57, 
ет.1, стая 15 всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа. 
 
 
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ  
Кмет на Община Сопот               

 


