
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№264 

 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2010Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СОПОТ 

 

 

            Относно: Насрочване на публично обсъждане на проект за 

решение по ДЗ 61/08.10.2010г. и ДЗ 62/08.10.2010г., относно 

удължаване на срока за погасяване на общински кредити, изтеглени 

за междинни разплащания по проекти: Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води и техническа помощ за 

реконструкция и модернизация на водопреносната и канализационни 

мрежи и съоръжения в гр. Сопот. 

 

 

 Общинският съвет, след като се запозна с ДЗ с вх.  

№ 65/29.10.2010г. от Васко Попов – председател на Общински съвет 

–Сопот и на основание чл. 104 от Правилника за организация и 

дейност на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация  

 

 

     РЕШИ :  

           

 

1. Организира публично обсъждане по проект за решение по  

ДЗ 61/08.10.2010г. и ДЗ 62/08.10.2010г., относно удължаване на 

срока за погасяване на общински кредити, изтеглени за междинни 

разплащания по проекти: Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води и техническа помощ за реконструкция и модернизация 

на водопреносната и канализационни мрежи и съоръжения в 

гр.Сопот. 

 

2. Определя: 

2.1. Предмет на обсъждането–проект за решение по ДЗ 

61/08.10.2010г. и ДЗ 62/08.10.2010г.; 

2.2. Форма – открита публична дискусия; 

2.3. Дата и час на провеждане – 03.11.2010г. от 17.30ч. 

2.4. Място на провеждане – Зала на НЧ „Ив. Вазов – 1871” 



2.5. Продължителност – докато има желаещи да се изкажат, но не 

повече от 3 часа. 

 

3. Приема следните процедурни правила за провеждане на 

обсъждането: 

3.1. Публичното обсъждане се води от Председателя на Общински 

съвет – Сопот. 

3.2. Задължително е присъствието на общинските съветници, Кмета 

на общината, в качеството му на вносител на докладните записки и 

служители от общинска администрация, по преценка на кмета. 

3.3. Участниците в публичното обсъждане, желаещи да изразят 

мнение, становище и/или да зададат въпроси, могат да направят това 

при следния регламент: 

- изказване по същество – 1 път до 5 минути; 

- вземане на дума за отправяне на въпроси – 2 пъти по 2 минути; 

- реплика – 1 път до 2 минути; 

- дуплика – 1 път до 2 минути; 

3.4. Становища и предложения по предмета на общественото 

обсъждане могат да се подават в писмен вид в деловодството на 

Общински съвет – Сопот и по електронен път на адрес: 

obs_sopot@abv.bg. Становища и предложения, подадени по 

електронен път, трябва да бъдат подписани чрез електронен подпис. 

 

4. Задължава Председателя на Общински съвет – Сопот в срок до 

12.00ч. на 01.11.2010г. да публикува на интернет страницата на 

Община Сопот настоящото решение. 

 

5. Съобщение- покана за провеждане на публичното обсъждане да 

бъде разлепено на определените за това места в срок до 12.00ч. на 

01.11.2010г. и излъчвано по местните кабелни телевизии и 

електронните информационни табла на общината. 

 

6. За обсъждането се води протокол, в който се отразяват всички 

постъпили становища и предложения и заедно със становища и 

предложения, постъпили по реда на т.3.4. се внася за разглеждане в 

Общинския съвет. 

 

7. Гражданите могат да се запознаят с документите, предмет на 

публичното обсъждане, на хартиен носител, в рамките на работното 

време на Община Сопот на 1, 2 и 3 ноември 2010г. в кабинета на 

председателя на Общинския съвет. 

 

8. Удовлетворяването на искания за предоставяне на документи по 

т.7 става по реда на чл.107 ал.3 от Правилника за организация и 

дейност на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

mailto:obs_sopot@abv.bg


му с общинска администрация и съобразно разпоредбите на Закона 

за достъп до обществена информация и Закона за защита на 

класифицирана информация. 

 
 

 Общ брой Общински съветници – 17 

 Гласували                -  12 

„За”                          -  10 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - 1       

   

 

Зам. председател на Об. С …………… 

            /Л. Джапаров/ 

 

Зам. председател на Об. С …………….. 

          /М. Кацарова/ 

 

           Председател на Об. С: ……………… 

             /В. Попов/ 

                                              Вярно с оригинала: 

 

          /печат/ 


