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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 171 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2013 г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 

По Писмо с вх.№ В-285/1 от 18.11.2013 г. на Областен управител на област 

Пловдив   

Относно: Връщане за ново обсъждане на решение 162 и решение 163 на 

Общински съвет – община Сопот, взети с поименно гласуване с протокол № 26 от 

заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г. 
 

 

Общински съвет – община Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл. 45 ал.9 от ЗМСМА прие следното:  

         

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Отменя Решение № 162 взето с поименно гласуване с протокол № 26 от 

заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г. със следните мотиви: Решението е 

взето на 06.11.2013 г. в нарушение на императивната разпоредба на чл.15, ал.2 от 

Закона за общинския дълг, преди да е изтекъл един месец от 18.10.2013 г. – датата на 

провеждане на обсъждането на проект № BG161PO001/1.1-09/2010/032, финансиран 

от ОП”Регионално развитие” 2007-2013, за който се осигуряват оборотни средства за 

извършване на окончателно разплащане. 

 

2. Отменя Решение № 163 взето с поименно гласуване с протокол № 26 от 

заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г. със следните мотиви: Решението е 

взето на 06.11.2013 г. в нарушение на императивната разпоредба на чл.15, ал.2 от 

Закона за общинския дълг, преди да е изтекъл един месец от 18.10.2013 г. – датата на 

провеждане на обсъждането на проект № BG161PO001/1.1-09/2010/032, финансиран 

от ОП”Регионално развитие” 2007-2013, за който се осигуряват средства за собствен 

принос на община Сопот в размер на 15% от стойността на проекта.  

 

МОТИВИ :  Настоящето решение се взема: 

- на основание чл. 21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл. 45 ал.9 от ЗМСМА; 

-   и като се взеха в предвид мотивите в писмо с вх.№ В-285/1 от 18.11.2013 г. на 

Областен управител на област Пловдив  – относно: Връщане за ново обсъждане на решение 
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162 и решение 163 на Общински съвет – община Сопот, взети с поименно гласуване с 

протокол № 26 от заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г. 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 13 

 Гласували                - 13 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

   

 
Зам.председател на ОбС……………...  

       /………………………/ 

 

Зам.председател на ОбС………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

   

              Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


