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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 128 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2017 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 

 

По Докладна записка с вх.№ 141/28.02.2017 г. от Деян Дойнов – Кмет на 
Община Сопот  

 
Относно: Писмо от Министерство на финансите с Изх. №08-00-87 от 

23.01.2017 г. за възстановяване на предоставено авансово финансиране по реда на 

Указание на министъра на финансите ДДС №6 от 2011 г. по проект №DIR51011116-

65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" на 

МОСВ.Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот. 
 

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, чл. 84 от Закона за държавния бюджет на Република България, чл. 60 

ал.1 и ал.4 от АПК и във връзка с искането на Министъра на финансите, прие 

следното:   
        

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Възлага на Кмета на Общината, да отправи искане до Министерство на 

финансите за намаляване с 80 на сто на получения целеви, временен, безлихвен заем в 

размер на 620 778 лв., предоставен по повод на наложени финансови корекции по 

проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот” по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № DIR 51011116-С030 от 08.08.2012г. финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2007- 2013г.” на МОСВ и го упълномощава да подпище 

тристранното споразумение по смисъла на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 

за 2017 г. на Република България.  

2. Общински съвет – Сопот, с оглед защита на особено важни обществени 

интереси и недопускане на значителни и трудно поправими вреди за общината, които 

биха възникнали от прилагането на чл.106 от ЗПФ и на основание чл.60, ал.1 от АПК, 

допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

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

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

 -ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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/, във връзка с 

чл.142, ал.1, чл.103, ал.1 и ал.3 и чл.104 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/чл.3, т.5 и 

чл.4, т.6 от Закона за общинския дълг, чл.84 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2017 г.  и чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК;  
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- и като взе предвид писмо на Министерство на финансите, техен изх.№ 08-00-

87/23.01.2017 г., както и възможностите на бюджета на общината.   

 
 

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

  
 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/          

 

 

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 






