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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 14 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2011 Г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 
 

По ДЗ № 62/01.12.2011 г. на Кмета на община Сопот 
 Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

финансиране на одобрен проект по Европейски Социален Фонд  2007 – 
2013 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  ” – 
проект „Нов избор-Развитие и Реализация” 
 

       На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона 
за общинските бюджети, Общински съвет – Сопот  

 
     Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие на кмета на Община Сопот да ползва „Временен 
безлихвен заем” в размер на 20 000 лв./двадесет хиляди / от набирателната 
сметка на Община Сопот в срок от 9 /девет/ месеца от датата на влизането на 
Решението в сила. 

2.Да се намалят средствата по набирателната сметка по код 1724 
„Сметка за чужди средства” в размер на 20 000 лв. параграф 93-20 
”Получени/възстановени временни безлихвени заеми от набирателната 
сметки”. 

3.Да се увеличат бюджетните кредити по прихода на извънбюджетна 
сметка код 7443 - § 7600 „Временни  безлихвени  заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/фондове”. 

4.Да се увеличат бюджетните кредити по разхода по извънбюджетна 
сметка код 7443 по съответните разходни параграфи на Дейност 589 „Други 
служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” 

5.Временния безлихвен заем да бъде възстановен по сметка 1724 
„Сметка за чужди средства” след възстановяване на средствата от Агенция по 
заетостта  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „  
Европейски Социален Фонд схема „Развитие”  
 

 
МОТИВИ:         Настоящото решение се взема на основание чл.21 

ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона за общинските бюджети и като  
взе в предвид, че общинския бюджет не разполага с финансов ресурс да 
осъществи разходи за изплащане на възнагражденията на лицата, работещи в 
общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „  
Европейски Социален Фонд схема „Развитие”, за да поиска тяхното 
възстановяване от програмата, която работи по схемата на възстановителен 
режим.  
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 15 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма  
 
   

Зам.председател на ОбС……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
 
 
   

Председател на ОбС.:………………..  
                         /Мариана Кацарова/ 
 
 
 

 


