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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 109 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 11.03.2013 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 
 

  По докладна записка с вх.№ 94/22.02.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

 

Относно: Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по 

Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/ 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, прие следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 1. Дава съгласи община Сопот да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен 

капацитет” приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.1 

“Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия 

BG051PO002/13/1.1-0.7. 

 2.Упълномощава Кмета на община Сопот Веселин Личев да подпише 

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

“Административен капацитет” приоритетна ос І “Добро управление”, 

подприоритет 1.1 “Ефективна структура на държавната администрация”, 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-0.7 и всички необходими документи, 

свързани с решението по т.1. 

 3.Възлага на Кмета на Община Сопот – Веселин Личев след 

приключване на изпълнението по проекта да представи информация относно 

резултатите и проекти за решения на Общински съвет – Сопот, при 

необходимост от вземане на такива. 

       

      МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23, и ал.2 от 

ЗМСМА, и като отчете необходимостта от провеждане на дейности в община Сопот 

допустими за финансиране по ОП. 
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Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 4 
 

 

 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


