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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 47 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 8 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2016 Г.  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
 

По Докладна записка с вх.№ 53/04.05.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
 
 

Относно: Даване на разрешение за ползване на средства по извънбюджетната 

сметка на Община Сопот (BG58RZBB01553220066900), в размер на 80000.00 

(осемдесет хиляди) лв., за погасяване на част от паричните задължения към Община 

Карлово, натрупали се вследствие на депонирането на ТБО с произход Община Сопот 

в Регионално депо за ТБО на гр.Карлово по силата на Договор № Д-56 от 01.09.2015 г.   

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, прие следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1. Дава разрешение за ползване на средства по извънбюджетната сметка на 

Община Сопот (BG58RZBB01553220066900), в размер на 80000.00 (осемдесет хиляди) 

лв., за погасяване на част от паричните задължения към Община Карлово, натрупали 

се вследствие депонирането на ТБО с произход Община Сопот в Регионално депо за 

ТБО на гр. Карлово по силата на Договор № Д-56 от 01.09.2015 г.; 

2. Срок за възстановяване на средствата по сметката - до 30.12.2016 г.   

3. Възлага на Кмета на общината да проведе консултации и предложи на  

Община Карлово погасителен план за разсрочено плащане на останалата част от 

задължението по ред, начин и в размери, осигуряващи нормалното функциониране на 

дейностите в Община Сопот. 

4. Плащането на сумата по т.1 да се извърши на части или изцяло по преценка 

на Кмета на Община Сопот, след влизане в сила на настоящето решение по реда на 

ЗМСМА.  

 
 
МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

- на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.10 от 

ЗМСМА;  
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- - и като взе предвид и като взе предвид задълженията на Община Сопот към 

Регионално депо за ТБО – Карлово и писмо на Кмета на община Карлово, вх.№ на ОА С-

2029/1 от 28.04.2016 г.;  

 

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 14 
„Против”                -  2 
„Въздържал се”      - 1  

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


