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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 298 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 51  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 282/12.06.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот  
 

Относно: Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем 

от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот, 

възникнали по повод наложени финансови корекции по проект № DIR 

51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-

2013 г." 
  

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 и чл.104 от ЗПФ,  

чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Възлага на Кмета на Общината да отправи искане до Министерство 

на финансите за ползване на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем за 

покриване на задълженията на Община Сопот, възникнали по повод на 

наложени финансови корекции  по проект „Реконструкция и модернизация на 

канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на 

гр.Сопот” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 51011116-С030 

от 08.08.2012г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013г.” на МОСВ, с параметри на заема по смисъла на чл.17 ал.1 от ЗОД, както 

следва : 

1.1.  максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му 

стойност -        1321016,00 лв.; 

1.2. валутата на дълга – лева; 

1.3. вида на дълга - краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по 

смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД 

1.4. начина на обезпечаване - чрез средства получени от плащания от 

УО на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”,  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 
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1.6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други – без 

лихви, такси и комисионни и др. - безлихвен кредит; 

2. Дава съгласие със средствата  от безлихвения заем да се направят 

окончателни разплащания по договори  както следва: 

2.1. 1299706,00 лв. по Договор № ОП1-122/09.12.2013 год. с ДЗЗД 

„Обединение Сопот Конструкшън Груп“  за  дейности по изпълнение на 

проектиране и строителство/инженеринг/   

             2.2. 20250,00 лв. по Договор № ОП-3/108/19.12.2013 год. с ДЗЗД 

„Обединение НТСС/Инфрам“   за изработването на комплексен доклад за 

оценка на съответствие със съществените изисквания към строежите на проекта   

             2.3. 1060,00 лв. по Договор № ОП-2/17/28.02.2013 год. с „Одит Консулт 

МД“ ЕООД  за текущ и окончателен одит 

    3. Общински съвет – Сопот, с оглед на кратките срокове за 

приключване на проект „Реконструкция и модернизация на канализационната 

мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот” по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 51011116-С030 от 

08.08.2012г. финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, 

допуска предварително изпълнение на настоящето Решение. 

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

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

 
 

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 и 

чл.104 от ЗПФ,  чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК; 

- и като взе предвид, че получаването на тази заем ще позволи разплащане по проект № 

DIR 51011116-65-149 „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот”, финансиран от Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“ и до възстановяване на нормалния режим на работа на общината. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 2 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


