ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 252
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 42 ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 16.12.2014 Г.
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По Докладна записка с вх.№ 239/15.12.2014 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот
Относно: Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем
от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот,
възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № 58-111-74265, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
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 и чл.104 от ЗПФ,
чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК, приема следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Сопот:
1. Възлага на Кмета на Общината да отправи искане до Министерство на
финансите за ползване на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем за
покриване на задълженията на Община Сопот, възникнали по повод на
наложена финансова корекция по договор № ОС-2А от 29.04.2009 год. за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг-работно проектиране,
съгласуване и изграждане на ПОСВ с довеждащ колектор на гр.Сопот чрез
строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване” по проект „№
58-111-74-265 Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез
реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и
съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане
на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с
водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни
станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” – Етап
І “Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” финансиран от
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” на МОСВ, с параметри на
заема по смисъла на чл.17 ал.1 от ЗОД, както следва :
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1.1. максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност
- 6 124 000,00 лв.;
1.2. валутата на дълга – лева;
1.3. вида на дълга - краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по
смисъла на чл.3, т.5 и 6 от ЗОД
1.4. начина на обезпечаване - чрез средства получени от плащания от УО
на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”, собствени бюджетни средства и обща
изравнителна субсидия;
1.5. условията за погасяване - по ред, начин и в срокове, определени от
Министъра на финансите, по смисъла на чл.142, ал. 1 от ЗПФ
1.6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви,
такси и комисионни и др. - безлихвен кредит;
2. Дава съгласие със средствата от безлихвения заем да се погасят
натрупаните задължения на община Сопот, както следва:
2.1. Със сумата от 5 568 000 лв. – директно по сметка на ЧСИ № 758
Мариана Обретенова да се разплатят задълженията по договор № ОС-2А от
29.04.2009год. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженерингработно проектиране, съгласуване и изграждане на ПОСВ с довеждащ колектор
на гр.Сопот чрез строителство, доставка и монтаж на технологично
оборудване” и всички последващи задължения - лихви, такси, обезщетения за
забавено плащане, хонорари, адвокатски възнаграждения и разноски по
изпълнително дело № 1726/2013 г.
2.2. Със сумата от 556 000 лв. – по сметка на община Сопот да се
разплатят натрупаните задължения, в следствие на наложените запори върху
средствата на общината, към други контрагенти.
3. Възлага на Кмета на общината, към искането по т.1 от настоящето
решение да представи на Министъра на финансите подробна справка за сумата
по т.2.1., от която да носи информация за различните видове задължения,
формиращи сумата от 5 568 000 лв.
4. Общински съвет – Сопот, с оглед на възстановяване на нормалния
режим на работа на общината, защита на особено важен обществен интерес и не
допускането на значителни и трудно поправими вреди за общината, които биха
възникнали при неприключването на всички дейности по проект„№ 58-111-74265 Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и
модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на
амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за
питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната
мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и
битово отпадни води с довеждащи колектори” – Етап І “Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води” финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.” на МОСВ, допуска предварително
изпълнение на настоящето Решение.
5. Настоящето решение подлежи на съдебен контрол по реда на АПК пред
Административен съд – Пловдив по реда на чл.60 ал.4 от АПК.
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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, във връзка с чл. 142, ал.1, чл.103 и
чл.104 от ЗПФ, чл.60 ал.1 и ал.4 от АПК
- и като взе предвид, че получаването на този заем ще позволи пълно разплащане по
изпълнително дело № 1726/2013 год. на ЧСИ № 758 Мариана Обретенова, ще доведе до
вдигане на всички запори върху вземанията и върху разпореждане с имоти – общинска
собственост и нейните дялове в ТД, до успешното приключване на проект № 58-111-74-265,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и до възстановяване на
нормалния режим на работа на общината.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 16
Гласували
- 16
„За”
- 15
„Против”
- 1
„Въздържал се”
- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/

3/3

Решение № 252, взето с поименно гласуване с протокол № 42 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено
на 16.12..2014 г.

