ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ХРИСТО СТЕФАНОВ, КАТЯ РАБАДЖИЕВА, СТЕФАН РАДЕВ, Д-Р НИКОЛАЙ
СТОЯНОВ И ИВАН СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ГЕРБ”
ОТНОСНО: Изменение на решение № 277 / 29.06.2017 г. на Общински съвет - Чирпан
Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Общински съвет – Чирпан е депозирана молба от СНЦ
„МИГ Чирпан”, с което от сдружението ни уведомяват за факта, че не са успели да
върнат на Община Чирпан заем в размер на 38 хиляди лева, отпуснат им въз основа на
решение № 277 / 29.06.2017 г. на Общински съвет – Чирпан. Срокът по решението е
31.12.2017 г. Получили са писмо от общината за връщане на дължимото, а в
последствие и съобщение за обезпечително производство и налагане на запор на
вземанията им. Обръщат се към Общински съвет с молба, с която желаят да бъде
удължен срокът за връщане на отпуснатия заем.
Ние, групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” в Общински съвет – Чирпан,
считаме, че с оглед факта, че невръщането на заема в срока, посочен в решение № 277 /
29.06.2017 г., не би могъл да се вмени във вина на сдружението на 100 процента,
съществуват причини, които са извън властта и възможностите на МИГ Чирпан. Следва
и да вземе предвид факта, че към момента тече процес на прием на проектни
предложения и наложеният запор на сметките на сдружението би възпрепятствал
дейността му.
Смятаме, че е целесъобразно да се удължи срокът за връщане на горепосочения
заем, още повече, че той така или иначе не е отпуснат от страна на Община Чирпан,
така като е гласуван от Общински съвет - в пълния му размер от 50 хиляди лева.
С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси
Общински съвет – Чирпан:

Изменя т.2 от свое решение № 277 / 29.06.2017 г., като текстът придобива
следната редакция:
„2. Срок за възстановяване 31.12.2023 г. ”
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