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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 261 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 45 ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.01.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 243/09.01.2015 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  
 

Относно: Изменение на Решение №172/28.11.2013 г. за поемане на 

дълг, по реда на Закона за общинския дълг. 

 

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

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

за общинския дълг, приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Изменя т. 4. Условия за погасяване, от Решение № 172, взето с 

поименно гласуване с Протокол № 27 от заседание на Общински съвет - 

Сопот, проведено на 28.11.2013 г.: 

„ -  Срок за погасяване - до 12 /дванадесет/ 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 

Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

В0161Р0001/1.1-09/2010/032.“, 
 

както следва: 

 

„ т. 4. Условия за погасяване: 
-  Срок за погасяване - до 24 /двадесет и четири/ 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 

Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ В0161Р0001/1.1-09/2010/032.“ 
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

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

от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.4 т.1, чл.17, чл.17а и чл.19а от Закона за общинския 

дълг; 

-  и като взе в предвид ангажиментите на Община Сопот по реализирането и 

успешното приключване на 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, както и реалните възможности на общината да се 

разплаща по поетите общински дългове, без това да пречи на финансовата обезпеченост 

на останалите дейности на общината. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 17 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


