
1/1 Решение № 65,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 11 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

28.07.2016  г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 65 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 65/27.06.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи 

Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от 

Станимир Петров Лазов. 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от ЗМСМА, прие следното:   
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1.  Приема предложението  за сключване на Споразумение за разсрочено плащане 
на задължението на Община Сопот към Екотрансфактор“ ООД. 

2.  Упълномощава Кмета на общината да изготви, предложи и подпише 
споразумението по т.1 от настоящето решение със следните параметри: 

2.1.    Размер на главница на задължението – към 01.08.2016 г.; 
2.2. Размер на лихва за забавени плащания, изчислена към 01.08.2016 г. и в 

изпълнение на условията по договора с „Екотрансфактор“ ООД; 
2.3. Погасяване на задължението на ежемесечни равни вноски – до 15 000 лв., 

с възможност и за плащане и на по-големи вноски до изчерпване на задължението по 
т.2.1. и 2.2. 

 
МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от 
ЗМСМА; 

- и като взе предвид предложението на „Екотрансфактор“ ООД, както и състоянието на 
задълженията на общината и възможностите на Бюджета на Община Сопот.  

 

 Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 13 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 3 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


