
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №542 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор ПУДООС  за финансиране на 

проект „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи 

и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с.Исперихово – община 

Брацигово”.  

 

 

Общинският съвет град Брацигово,  след като обсъди  предложението на Кмета на 

Общината Васил Гюлеметов, относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор 

ПУДООС за финансиране на проект” Реконструкция на съществуващи и изграждане на 

нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ 

–с.Исперихово – община Брацигово” и на  основание чл.21, ал1.т.10 от ЗМСМА , чл.17 

от Закона за общинския дълг  и чл.13 ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брацигово и след станалите 

разисквания, 

 

Р Е Ш И: 

 

 І.Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Брацигово за финансиране 

на проект „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни 

мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ –с.Исперихово – 

община Брацигово” при следните условия: 

 

1.Начин на изразходване на средствата – Изготвяне на проект за обект „Реконструкция 

на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, 

съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ –с.Исперихово – община Брацигово” 

2.Финансова институция -ПУДООС 

3.Максимален размер на дълга – 72000   

4.Валута на дълга- лева 

5. Срок на погасяване – 24 месеца 

6. Максимален лихвен процент –  0% /безлихвен% заем/ 

7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план с гратисен период 

6 месеца. 

8. Обезпечение на кредита настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи по 

смисъла на чл.6, ал. 1 , т. 1 от Закона за общинския бюджет. 

9. Такси и комисионни –  

 



ІІ.Упълномощава и възлага на Кмета на Общината, да предприеме и извърши всички 

необходими правни  и фактически действия за: 

 

- Кандидатстване за отпускане на кредит; 

- Подписване и подаване на всички необходими документи; 

- Сключване на договор за кредит при гореописаните условия. 

 

 

 

 

                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

№ 

по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да   * 

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

 ОБЩО : 17 16  1 


