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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 157 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.10.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 150/23.09.2013 г.  от Мариана Кацарова – 

Председател на Общински съвет - община Сопот  

 

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на 

мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително 

обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив - 

изх.№ 04-16-9#59 от 17.09.2013 г.на представителя на общината в общото 

събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17.10.2013 г.   

          

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите 

и т.3 от Решение № 257, взето с протокол № 37, от заседание на Общински 

съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010 г.,  приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Възлага на представителя на община Сопот в общото събрание 

на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17 октомври 2013 г. да изрази 

позицията на община Сопот по предварително обявения дневен ред в писмо на 

Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9#59 от 17.09.2013 г. и 

му дава мандат да гласува както следва: 

1.1. По т.3 от предварителния дневния ред, относно: „Обсъждане и 

приемане на предварителен проект за Регионален генерален план по ВиК за 

територията на „Асоциация по В и К – Пловдив” – да гласува по негова 

преценка, с оглед защита на интересите на община Сопот; 

1.2. По т.4 от предварителния дневния ред, относно: „Обсъждане и 

съгласуване на проект на Бизнес план на „ВиК ЕООД Пловдив за периода 

2014 – 2018 г.” – да гласува „ПРОТИВ”, като представи към протокола на 

заседанието на Асоциацията становище на община Сопот по Бизнес-план на „В 

и К” ЕООД Пловдив, наш изх.№ И-223/1 от 25.09.2013 г., приложение 1 към 

настоящето решение. 

 2. След участието в заседанието на общото събрание на Асоциацията, 

присъствалия представител на община Сопот да уведоми Общински съвет – 

Сопот за взетите решения. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
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-  на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от 

ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и т.3 от Решение № 257, взето с протокол № 37, 

от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 21.10.2010 г.; 

- и като взе в предвид становище на община Сопот по представения Бизнес-план на 

„В и К” ЕООД – Пловдив наш изх.№ И-223/1 от 25.09.2013 г.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


