
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 110 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  , проведено на 09.12 .2008г.  

 
Относно:

 

 Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на 
Запис на заповед и подписване на документи, свързани с 
реализиране на проект № 58-131-107-107 „Подготовка на 
инвестиционен проект – „Комплексно пречистване водите на 
гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на 
канализационни мрежи и съоръжения, подмяна на 
амортизирана водопроводна мрежа, изграждане на нов 
резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с 
водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на 
пречиствателни станции за питейно и битово отпадни води с 
довеждащи колектори” – Етап 2 „Реконструкция и 
модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, 
изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, 
свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, 
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, 
строителство на пречиствателна станция за питейна вода”  

 
Общинските съветници, след като се запознаха с Докладната 

записка на Веселин Личев  – Кмет на Община Сопот с вх.№ 101/09.12.08г.  
и след станалите разисквания в постоянните комисии 

 
РЕШИХА: 

 
1. Упълномощава Кмета на Община Сопот – Веселин Петров Личев да 
издаде Запис на заповед без протест и без разноски по образец на МОСВ - 
Договарящ орган към датата на подписване на договора за безвъзмездна 
финансова помощ за проект № 58-131-107-107 „Подготовка на 
инвестиционен проект – „Комплексно пречистване водите на гр. 
Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационни мрежи 
и съоръжения, подмяна на амортизирана водопроводна мрежа, 
изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, 
свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на 
пречиствателни станции за питейно и битово отпадни води с 
довеждащи колектори” – Етап 2 „Реконструкция и модернизация на 
канализационните мрежи и съоръжения, изграждане на резервоар за 
питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната 



мрежа на гр. Сопот, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, 
строителство на пречиствателна станция за питейна вода”  
 
 
2. Упълномощава Кмета на Общината да подписва  всички необходими 
документи, свързани с реализиране на проект № 58-131-107-107 
„Подготовка на инвестиционен проект – „Комплексно пречистване 
водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на 
канализационни мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана 
водопроводна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и 
основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. 
Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейно и битово 
отпадни води с довеждащи колектори” – Етап 2 „Реконструкция и 
модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане 
на резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с 
водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, подмяна на амортизираната 
водопреносна мрежа, строителство на пречиствателна станция за 
питейна вода”  
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     -  
“За”             - 
“Против”   - 
“Въздържал се” – 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 
 

Председател на ОбС.:……………….. 
    /В.Попов/         

 
 
 
                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  


