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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 66 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 66/27.06.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: Упълномощаване на Кмета на Общината да сключи договор за 

банков кредит в размер до 300 000 /триста хиляди/ лв., със срок за погасяване до 20 

/двадесет/ год. и лихва до 8 /осем/ на сто. 

 
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 /ЗМСМА/, чл. 5 ал.1 т.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския 
дълг, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Дава предварително съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг за 
преодоляване на временен недостиг на средства, възникнал поради временни касови 
разриви по бюджета на общината, със следните параметри: 

1.1. максимален размер на дълга – 300 000 лв; 
1.2. валута на дълга – лева; 
1.3. вид на дълга – краткосрочен, поет с договор за общински заем от 

финансова институция; 
1.4. начин на обезпечение – собствени приходи; 
1.5. условия на погасяване – срок на погасяване – 12 месеца, чрез анюитетни 

вноски; 
1.6. източници на погасяване – собствени приходи; 
1.7. максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 8% от 

размера на заема. 
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за избор на 

финансова институция по ред и начин, определен в Закона за общинския дълг. 
3. Възлага на Кмета на общината, в срок от 3 дни след окончателното 

приключване на процедурата по т.2 от настоящето решение, да внесе в ОбС – Сопот 
информация за постигнатите параметри на дълга и предложение за изменение на т.10 
от Решение № 50,  взето с поименно гласуване  с протокол  № 9 от извънредно 
заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 30.05.2016  г. и на приложение 10 
към същото, с което е приет Бюджета на Община Сопот за 2016 г. и отразяващо 
поемането на дълга, в случай, че усвояването и започване на плащанията по него са 
до 31.12.2016 г.  

 
 
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 /ЗМСМА/, чл. 5 ал.1 т.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от 
Закона за общинския дълг; 
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- и като взе предвид заявения от вносителя, временен недостиг на средства, възникнал поради 
временни касови разриви по бюджета на общината, запорирани сметки на общината от ЧСИ и не 
получена обща изравнителна субсидия от МФ. 

 

 

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

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

          

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


