
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 294 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2011г.  В  
 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  

 
 

 Относно: Участие на Община Сопот в сдружение с нестопанска цел „Фонд за 
развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България”. 
 

          На основание чл.21, ал.1, т.15 ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и след направените разисквания по 
ДЗ№10/07.02.2011г. от Кмета на Община Сопот, Общински съвет – Сопот 
 

РЕШИ: 
 

          1. Дава съгласие Община Сопот да придобие членство в Сдружение с 
нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на 
България”. 
          2. Приема Устава на Сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на 
летище Пловдив – Южната врата на България”, приет на Учредителното Общо 
събрание на Сдружението, проведено на 20.05.2010г. съгласно приложението. 
          3. Възлага на Кмета на Община Сопот да предприеме необходимите 
действия за членство до Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 
„Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България” в срок от 
един месец от влизане в сила на решението. 
          4. Определя Кмета на Община Сопот или упълномощен от него заместник 
кмет, за представител на Община Сопот в общото събрание на Сдружение с 
нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на 
България” за неопределен брой заседания на Общото събрание на сдружението. 
          5. Представителят на Община Сопот има право да гласува промяна в Устава 
на сдружението или участие с допълнителни парични вноски само след решение 
на Общинския съвет. 
          6. Възлага на Кмета да внесе актуализация на Бюджет 2011г., за 
осигуряване на средствата за встъпителната вноска по чл.16 ал.2 от Устава. 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 16  
“За”             - 13 
“Против”   - 3 
“Въздържал се” – няма 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 
                                                      /М.Кацарова/ 

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

                                                Вярно с оригинала: 
    /печат/  


