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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 34 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 6 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 21.03.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 33/14.03.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот   
 

Относно: Изменение на Решение № 261, взето с поименно гласуване с 

протокол № 45 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 22.01.2015 г. в 

заседателната зала на ОбС - Сопот 

 

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

правомощията по чл. 21 ал. 1 т.10 и чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, прие следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 І. Изменя Решение № 261, взето с поименно гласуване с протокол № 

45 от редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 

22.01.2015 г. в заседателната зала на общински съвет - Сопот, като израза: „Срок за 

погасяване - до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване" се заменя с израза „Срок за погасяване 

до 25.07.2016 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване". 

 ІІ. Общински съвет - Сопот, с оглед защита на особено важен обществен 

интерес и недопускането на значителни и трудно поправими вреди за общината, 

които биха възникнали при изпадане на кредита в просрочие, както и с оглед 

осигуряване на нормалния режим на работа на общината и възможността да се 

изплатят задължения на Общината по изпълнително дело № 1726/2013 г. на ЧСИ № 

178 Марияна Обретенова, допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение на основание чл.60 ал.1 от АПК. 

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

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

 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.10 и чл.60 

ал.1 и ал.4 от АПК; 

- и като взе предвид изтичащия срок за погасяване на главницата по кредит 

616/26.03.2014 г. отпуснат на общината от Фонд Флаг на основание решение  № 172,  взето 

с поименно гласуване с протокол № 27 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

28.11.2013  г., изменено с Решение № 261, взето с поименно гласуване с протокол № 45 от 
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заседание на ОбС – Сопот, проведено на 22.01.2015 г., както и изразеното съгласие на 

кредитора за поставеното в настоящето решение, видно от приложеното към докладната 

записка писмо;  

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 14 
„За”                          - 14 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

       

  

     

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


