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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 163 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.11.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 147/18.09.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Поемане на дълг за собствен принос  - 15% по проект на 

Оперативна програма "Регионално развитие". 

 
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т. 10 от ЗМСМА и чл.17, чл.19 и чл.19а от Закона за 

общинския дълг, приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I.Община Сопот да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

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

общински дълг с цел реализацията на проект: „проект № BG161РО001/1.1-

09/2010/032, „Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ „Роза” (ясли), ЦДГ „Слънчево 

детство”, ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя Петкова”, гр. Сопот - с високо ниво на 

енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда” 

финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-

09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 

образователна инфраструктура в градските агломерации” Операция 1.1: „Социална 

инфраструктура”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, при 

следните основни параметри: 

1.Максимален размер на дълга – 269 000.00 лв. (Двеста шестдесет и девет 

хиляди); 

2.Валута на дълга – лева  

3.Вид на дълга –  дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

4.Условия за погасяване:  

- срок на погасяване – до 60 /шестдесет/ 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 – чрез плащания от собствени 

приходи. 
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5.Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.715 %,  

6.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

7.Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг; 

ІІ.Общинският съвет възлага и делегира права на Кмета на Община Сопот да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 

„Уникредит Булбанк” АД, 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. I.  

                                          

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т. 10 от 

ЗМСМА и чл.17, чл.19 и чл.19а от Закона за общинския дълг; 

- и като взе в предвид поетите ангажименти на община Сопот за собствен 

принос в  реализирането на проект № BG161PO001/1.1-09/2010/032 „Сградите на 

ЦДГ”Роза” (ясли), ЦДГ”Слънчево детство”, ОДЗ”Приказен свят” и НУ”Неделя Петкова”, 

гр.Сопот – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, 

жизнена и работна среда”, финансиран от ОП”Регионално развитие” 2007-2013.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 3 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


