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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 175 

 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2013 г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 

По Докладна записка № 111/05.04.2013 г. от Веселин Личев - Кмет на община 

Сопот 

Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на 

заповед за получаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна 

финансова помощ №DIR 51011116 - CO30/08.08.2012 г. 

 

 

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

правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ прие следното, 

         

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Упълномощава Кмета на Община Сопот – Веселин Петров Личев да 

издаде Запис на заповед, без протест и без разноски по образец на оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013“, съгласно Приложение № 1 за получаване 

на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 

DIR-51011116-CO30/08.08.2012 г.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Запис на заповед 

 

 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема:  

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; 

- и като взе в предвид, че произнасянето с решението по ДЗ е от съществено значение 

за правилното планиране на начините на осигуряване на оборотни средства за разплащане на 

дейностите по проекта и не възпрепятстването на неговото изпълнение. 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 13 
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„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - няма 

   
Зам.председател на ОбС……………...  

       /………………………/ 

 

Зам.председател на ОбС………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

   

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

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


