
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 15 

 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2011 Г. В   

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 
  По Докладна записка с вх.№ 64/02.12.2011г. – от Веселин Личев – 
Кмет на община - Сопот  
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сопот за издаване на 
Запис на заповед за получаване на допълнителни 10% авансово плащане по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-СО74-265/12.01.2009г. 
 
 
       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: 
 

 
Упълномощава Кмета на община Сопот – Веселин Петров Личев да 

издаде Запис на заповед, без протест и без разноски по образец на 
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” – съгласно приложение 1, 
което е неразделна част  от настоящето решение, за получаване на 10% 
авансово плащане в размер на 1 749 095.70 лв. по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № 58111-СО74-265/12.01.2009 год.  

 
 
МОТИВИ:  Настоящото становище се приема на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и  ал.2 от ЗМСМА във връзка с промяна на насоките за 
реализиране на общински инфраструктурни проекти по оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013” по отношение на увеличаване на 
процента на авансовите плащания за инфраструктурни проекти и 
необходимостта от спешно осигуряване на финансови средства за 
извършване на плащания към Изпълнителя на проект: „Комплексно 
пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на 
канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната 
водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и 
основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. 
Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово 



отпадни води с довеждащи колектори” Етап I Изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води”. 
 
 
 

 
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/ 


