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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 27 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ – ПРОТОКОЛ №5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 

15.02.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 
 

  По докладна записка с вх.№ 4/25.01.2012 г. – от Веселин Личев – кмет 
на община Сопот  
Относно: Съгласие за кандидатстване  на община Сопот като партньор на 
община Казанлък с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, 
приоритетна ос 3, „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. 
„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: 
BG161PО001/3.2-02/2011 
 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1. Дава съгласие, община Сопот да кандидатства Сопот като партньор на 
община Казанлък с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, 
приоритетна ос 3, „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие 
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PО001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PО001/3.2-02/2011. 

2. Подкрепя осигуряване на съфинансиране в размер на максимум 1% от 
действителната стойност на проекта, заложена в бюджета му. 

3. Удостоверява, че община Сопот ще изпълнява задължителните 
дейности по проекта ( рекламни дейности, участие в туристически борси, 
изложения и панаири и изследване на въздействието на маркетинговите и 
рекламни дейности ) в период не по-малък от 1 година след приключване на 
дейностите по проекта. 
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         МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание, чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от  
ЗМСМА и като се взе предвид, че развитието на туризма е заложено като приоритет на 
община Сопот.  

 
 
 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 16 
„Против”                -  1 
„Въздържал се”      - няма 
 
   
 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


