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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 22 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ РЕДОВНО 

 ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2016 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 23/19.01.2016 г. от Деян Дойнов - Кмет на 

община Сопот  

Относно: Ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от 

Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, 

възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни 

програми със средства от ЕС. 
 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.142 ал.1, чл.103 ал.1 и ал.3  и чл.104 от 

ЗПФ, чл.3 т.5, чл.4 т.6 от ЗОД, чл. 60 ал.1 и ал.4 от АПК, прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1.        Упълномощава Кмета на Общината да подпише с Министерство на 

финансите договор за разсрочване на поетия дълг за покриване на задълженията 

на Община Сопот по изпълнени проекти, съфинансирани от ЕС по Оперативни 

програми през програмния период 2007-2013 г., за период до 20 години, с 

параметри на дълга по смисъла на чл.17, ал.1 от ЗОД, както следва: 

1.1 максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 

2 400 000 лв.; 

1.2 валута на дълга – лева; 

1.3 вида на дълга – дългосрочен, временен, безлихвен заем по смисъла 

на чл.3 т.5 от ЗОД; 

1.4 начина на обезпечаване – чрез средства получени от плащания на 

УО на ОП, собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия; 

1.5 условията за погасяване – по ред, начин и в срокове, определени от 

Министъра на финансите, по смисъла на чл.142 ал.1 от ЗПФ; 

1.6 максималния лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви, 

такси и комисионни и др. – безлихвен кредит; 

2. Общински съвет – Сопот, с оглед определения срок за приключване на 

проектите, допуска предварително изпълнение на настоящето Решение. 

3. Настоящето решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред 

Административен съд – Пловдив по реда на ал.60 ал.4 от АПК. 
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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 Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.142 ал.1, чл.103 ал.1 и 

ал.3  и чл.104 от ЗПФ, чл.3 т.5, чл.4 т.6 от ЗОД, чл. 60 ал.1 и ал.4 от АПК; 

- и като взе предвид интереса на Община Сопот по успешното приключване на значими 

инфраструктурни проекти;   

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 16 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

   

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

         

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


