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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 107 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 

 

По Докладна записка с вх.№ 117/30.11.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 
Община Сопот  

    
Относно: Даване на разрешение за ползване на средства по набирателна 

сметка на Община Сопот ( BG21RZBB01553320066903), в размер на 80000.00 

(осемдесет хиляди) лв., за покриване на временни касови разриви по бюджета на 

Община Сопот. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 
правомощията по чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.2 и ал.4 от 
Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и  чл.40 ал.2 и 4 от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Сопот, прие следното:   

         

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Не приема проекта за решение по докладната записка, поради неговата правна 

не обоснованост и не съответствие с действащото законодателство, а именно: 

1. По набирателна сметка № BG21RZBB01553320066903 на Община Сопот се 

съхраняват гаранции, депозити за участия в търгове или конкурси, други депозити и 

средства, временно съхранявани от общината за сметка на други лица и др., но всички 

носещи характеристиката - „чужди средства“, които по регламента на чл.145 от 

Закона за публичните финанси /ЗПФ/, не се включват в общинските бюджети; 

2. Начинът на разходване на „чуждите средства“ в общините е целеви според 

регламентацията на императивната норма на чл.147 от ЗПФ, според която чрез 

сметки за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности освен 

администрирането на тези чужди средства, в т.ч. и да се ползват заемно, макар и за 

определен срок; 

3. поради обстоятелствата, изложени в т.1 и т.2, „чуждите средства“ не са 

собствени на общината и исканото с проекта за решение не намира законово 

основание в разпоредбата на чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, според която органът на 

местно самоуправление – общински съвет, може да приема решения за предоставяне 

на заеми, но само със средства, които са собственост на общината; 

4. мотивите в т.1-3 от настоящето, обосновава извода за пълна липса на 

материална компетентност за взимане на решение от общинския съвет, предложен с 

докладната записка.  
 
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 /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 145 и 147 от Закона 
за публичните финанси /ЗПФ/; 
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- и като взе предвид искането на Кмета на Общината и непротиворечивата и трайно установена 
съдебна практика по правната рамка на ЗПФ.  

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 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/ 


