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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 31 

 
 

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.№ 11/13.02.2012 г. – от Веселин Личев – Кмет 
на Община Сопот 
Относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.” процедура BG BG161ро005/10/1.11/02/16 
проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и 
съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот”. 
 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от 
ЗМСМА и във връзка с изискванията за безвъзмездно финансиране на общински 
проекти по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, прие следното  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

          1. Дава съгласието си Община Сопот да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ с проект „Реконструкция и модернизация на 
канализационната мрежа и съоръжения, подмяна на амортизираната 
водопреносна мрежа на гр.Сопот” по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, 
Процедура с референтен номер BG BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 
10 00 е.ж.”. 
         2. При одобрено финансиране от ОПОС на проекта по т.1 и съгласно 
условията на процедурата, отразени в поканата за кандидатстване, Община 
Сопот в качеството си на бенефициент ще осигури собствено финансово участие 
в размер до  1 100 000 лв. при обща стойност на допустимите разходи по 
проекта в размер до 34 838 000 лв. чрез следните варианти  заедно или 
поотделно: 
       2.1. Финансиране от Фонд за органите на местно самоуправление в 
България  - ФЛАГ – ЕАД,  при спазване на Закона за общинския дълг; 
       2.2. Поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на 
кредит от банкова или друга финансираща институция при спазване на Закона 
за общинския дълг и Закона за обществените поръчки; 
      2.3. Собствени приходи. 
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         3. Упълномощава кметът на Община Сопот да вземе всички необходими 
решения в границите на своите правомощия относно подготовката, 
комплектоването на проектното предложение и инвестиционния проект, както и 
всички процедури, необходими за кандидатстването с проекта. 
         4. В срок от 10 дни след получаване на уведомление за приключване 
оценката на проектното предложение, кмета на общината да внесе в общинския 
съвет подробна информация за обема и обхвата на одобрените дейности, както и 
тяхната стойност. 
 
 
 

                    МОТИВИ: Настоящото решение  се приема на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и 
ал.2 от ЗМСМА и като продължаващо действие по изпълнение на решения №№ 50 и 51, взети 
с протокол № 8 от заседание на Общински съвет-Сопот проведено на 24.04.2008 г., с които 
като приоритет за общината се определят – изграждането на водоем за питейна вода, 
пречиствателна станция за питейни битово отпадни води и довеждащ колектор в гр.Сопот и 
подмяна на водопроводната мрежа на гр.Сопот, както и като взе в предвид изискванията на  
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., за безвъзмездно финансиране на общински 
проекти.  

 
 

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

 
 

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

                         /Мариана Кацарова/ 


