
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 201 

 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №24  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 10.12 .2009г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 

Относно: Поемане на дълг за финализиране на проект по Оперативна 

програма “Административен капацитет” 

 

 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с 

вх.№79/30.11.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, 

общото становище на ПК “БиФ” и “СД” и след станалите 

разисквания  

 

 

РЕШИ: 

 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 17 и чл. 19 от Закона за общинския дълг 

 

 

I. Общински съвет – Сопот дава съгласие за поемане на краткосрочен 

общински дълг с цел финализиране на проект по Оперативна 

програма “Административен капацитет” при следните основни 

параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 250 000 лв. /Двеста и петдесет 

хиляди лева/; 

2. Валута на дълга – лева 

3. Вид на дълга – краткосрочен 

4. Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 6 /шест/ месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит 

5. Лихви, такси и комисионни – собствени бюджетни средства; 

- Максимален лихвен процент – да не надвишава 10 /десет/ % 



- Такса за управление на кредита – да не надвишава 1 /един/ % 

- Такса ангажимент върху неусвоената част от кредита – няма. 

6. Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Сопот по Договор 

за финансиране № А08-12-С/10.02.2009г. по Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд. 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по 

член 6, ал. 1 от Закона за общинския дълг. 

II. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Сопот да 

проведе процедура за избор на финансова институция, която да 

осигури необходимото финансиране за финализиране на проекта 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 16 

“За”             -13 

“Против”   - 2 

“Въздържал се” – 1 

 

 

 

 
 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 

 
 
 
 

Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

 

 

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


