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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 176

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, проведено на 10.08.2009 г.

Относно: Поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с вх. №52/
20.07. 2009 г. на Веселин Личев  – Кмет на Община Сопот и след станалите
разисквания в постоянните комисии

На основание чл.21, ал.1 , т. 10 от ЗМСМА, чл.19 и 19а от ЗОД и във връзка с
изискванията на „Фонд за органите на местното самоуправление в България -
ФЛАГ” - ЕАД, и необходимостта от осигуряване на оборотни средства за
реализацията на проект: „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез
реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за
питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на
гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни
води с довеждащи колектори” Етап І Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”
Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населените места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под
2000 екв.ж. попадащи в градските агломерационни ареали”, процедура
„BG161PO005/08/1.10/01/02 – Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води” за безвъзмездно финансиране на общински проекти по
оперативна програма „Околна среда” Общински съвет – Сопот :

РЕШИ:

1. Община Сопот да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Комплексно
пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на
канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната
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водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен
водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот,
строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с
довеждащи колектори” Етап І Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 –
2013г.” Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 екв.ж. и в населени
места с под 2000 екв.ж. попадащи в градските агломерационни ареали”,
процедура „BG161PO005/08/1.10/01/02 – Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, при следните основни
параметри:

1.1 Максимален размер на дълга – 3 500 000,00 лв. (три милиона и
петстотин хиляди лева);

1.2 Валута на дълга – лева

1.3 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.4 Условия за погасяване:

1.4.1 Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване;

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ  № 58-111-СО74-265/12.01.2009 г

1.5 Максимален лихвен процент на кредита - 6 %.

1.6 Такса за управление на кредита – 0,01% от стойността на одобрения
кредит.

1.7 Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху
вземанията на Община Сопот по Договор за безвъзмездна помощ  № 58-
111-СО74-265/12.01.2009 г., сключен с Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

2.Общински съвет възлага на Кмета да отправи искане до МРРБ за възстановяване
изцяло на разходите по дълга към “ФЛАГ ЕАД” на основание ПМС № 189 от
24.07.2009г.
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3. Общинският съвет определя за свои представители в процеса по договаряне
условията за кредита общинските съветници Мария Селимова, Любомир
Джапаров и Мариана Кацарова.

4. 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 договора за залог, както  и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували – 13
„За” – 10
„Против” – 2
„Въздържал се” – 1

Зам.председател на ОбС...............................
/Л.Джапаров/

Зам.председател на ОбС..............................
/М.Кацарова/

    Председател на Об.С................................

/В.Попов/

   Вярно с оригинала:
/печат/


