
1/2 Решение № 143, взето с  протокол № 21 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 01.08.2013 г.. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 143 

 

 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2013  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 136/25.07.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Съгласие на Общински съвет Сопот, община Сопот да 

сключи Договор за сътрудничество и съвместна дейност с Българска 

Стопанска Камара - Сан Франциско, Калифорния, САЩ във връзка с 

осъществяването на дейности и разработването на общински проекти за 

развитие на туризма в общината. 

 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА прие следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Дава съгласие община Сопот да сключи Договор за сътрудничество и 

съвместна дейност с Българска Стопанска Камара – Сан Франциско, 

Калифорния, САЩ във връзка с осъществяването на дейности и 

разработването на общински проекти за развитие на туризма в общината. 

2. Приема и одобрява проект на Договор за сътрудничество и съвместна 

дейност с Българска Стопанска Камара – Калифорния, САЩ, съгласно 

приложение 1, към настоящето решение. 

3. Възлага на Кмета на община Сопот – Веселин Личев, да предприеме 

необходимите действия и да подпише договор за сътрудничество и съвместна 

дейност между Община Сопот и Българска Стопанска Камара – Калифорния, 

САЩ във връзка с осъществяването на дейности и разработването на 

общински проекти за развитие на туризма в общината. 

 
  

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.2 във връзка с 

правомощията по  чл.21 ал.1 т. 23 ЗМСМА и като взе в предвид кореспонденцията между 

Кмета на общината и БСК-Калифорния, САЩ, както и заявения приоритет на община Сопот 

за развитие на туризма в общината.  
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Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


