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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 49 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2016 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 58/25.05.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
  
Относно: Изменение на Решение №42, взето с поименно гласуване с протокол 

№7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 20.04.2016 г. за ползване на 

дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за 

плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на 

проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС. 
 

 

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 ал.1 и ал.3  и чл.104 от ЗПФ, чл.3 т.5, 

чл.4 т.6 от ЗОД, прие следното:   

 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Изменя Решение № 42, взето с поименно гласуване с протокол № 7 от 

редовно заседание на ОбС – Сопот, проведено на 20.04.2016 г. за ползване на 

дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за 

плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на 

проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС, както следва:  

 

1. В т.1 от решението израза „със срок на погасяване – 10 години“ се 

заменя с израза „със срок на погасяване – 31.12.2016 години“.  
 
 
 
МОТИВИ:  Настоящото 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 ал.1 и ал.3  и чл.104 от ЗПФ, чл.3 т.5, чл.4 т.6 от ЗОД;  

-  и като взе предвид, декларираната в мотивната част на докладната записка 
преценка на вносителя – Кмета на общината за възможностите на общината за погасяване на 
заема в рамките на предложения нов срок и във връзка с писмо от МФ с вх.№ на ОА С-
2441/11.05.2016 г.  

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
 Гласували                - 14 
„За”                          - 13 
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„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 1 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


