
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 265 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ №39 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ –  СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 04.11 .2010 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 Относно: Изменение и допълнение на Решение №175/10.08.2009год. за поемане на 

дълг, по реда на Закона за общинския дълг  

 

 

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

местната администрация, чл.19 и чл.19а от ЗОД и във връзка с изискванията на 

„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД и 

необходимостта от удължаване срока на погасяване на главница по договор за 

кредит №52 от 10.11.2009год. за изпълнение на проект: „Комплексно 

пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на 

канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана 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 II Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и 

съоръжения, изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, 

свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа, строителство на пречиствателна 

станция за питейна вода”, 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 

населените места с под 2000 екв.ж. попадащи в градските агломерационни 

ареали”, процедура „BG161РО005/08/1.30/01/01 – „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.” и след като се запозна с Докладна записка 

№61/18.10.2010г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот,  Общински съвет - 

Сопот 
 

 

РЕШИ: 

 

           В решение №175/10.08.2009г. се правят следните изменения: 

           1. В точка 1 думата „краткосрочен” става „дългосрочен” 

 

2. Точка т.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, става: 
 

 



           1.4.1 Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

анекс №3 към договор за кредит №52/10.11.2009г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15  

“За”             - 12 

“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/  

 


