
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
РЕШЕНИЕ 

№ 316 
 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №51 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.08.2011г. В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  
 
 
 
 Относно: Участие на Община Сопот в учредяване на Обществена фондация 
„Къща на розата” 
 
 
          В отговор на предложението на Фондация „Балканика” и „Астра филмс” 
– ООД на територията на общината да бъде реализиран проект „Обществена 
фондация Къщата на розата” и на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.15 от ЗМСМА, 
чл.17 ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Сопот 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет – Сопот приема община Сопот да участва като 
учредител на обществена фондация „Къщата на розата” заедно с Фондация 
„Балканика” и „Астра филмс” ООД. 
 

2. Предоставя сумата от 1000 лв. като учредително дарение. 
Средствата за учредителното дарение да бъдат предоставени от дейност 123 
„Общински съвет”, параграф 1098 „Други некласифицирани разходи”. 
Възлага на Кмета на общината да преведе учредителното дарение от името 
на община Сопот по набирателната сметка на фондацията. 
 

3. Приема споразумението за сътрудничество между учредителите на 
фондацията (приложение № 1 ) към настоящето решение и упълномощава 
Кмета на общината да го подпише. 
 

4. Приема Учредителния акт – Устав на обществена фондация 
„Къщата на розата” (приложение № 2 ) към настоящето решение. 
 

5. Определя за членове на Настоятелството на фондацията – 
представители на община Сопот, както следва: 

- Заместник – кмет на Община Сопот – Камен Шаралиев 
- Председател на Общински съвет – Сопот – Васко Попов 
- Председател на ПК „ОКЗ” – Марин Бодуров 



Упълномощава членовете на Настоятелството на фондацията – 
представители на община Сопот, да участват: 

- в учредителното събрание; 
- в избора на Председател на Настоятелството; 
- в избора на Изпълнителен Директор на Фондацията; 
и подпишат Учредителния акт – Устав на обществена фондация 

„Къщата на розата”. 
 
 

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 15  
“За”             - 13 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” – 2 
 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 
                                                      /М.Кацарова/ 
 

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

                                                Вярно с оригинала: 
    /печат/  


