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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 92 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №13 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

 

 

  По докладна записка с вх.№ 77/22.11.2012 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

Относно:  Удължаване на срока на действие на договор № Д-4-Ю-01-05 от 

10.01.2011 г. с  В и К Пловдив за експлоатация и оперативно управление на 

Пречиствателна станция за битови отпадни води на гр.Сопот. 
 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с чл.198о, ал.2 и ал.4 от  чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общЗакона за 

водите, прие следното  
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

1. Упълномощава Кмета на община Сопот да подпише допълнително 

споразумение ( анекс ) към догово № Д-4-Ю-01-05 от 10.01.2011 г., с който, 

считано от датата на подписване на анекса: 

1.1. срока на действие на договора да се удължи до влизане в сила на 

договор между Асоциация по В и К – Пловдив и В и К оператора, но за не 

повече от 2 ( две ) години; 

1.2. чл.6 от договора се отменя; 

 
         

      МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА и като взе в предвид изтичането на двугодишния срок договор № Д-4-Ю-01-05 от 

10.01.2011 г. между община Сопот и „В и К“ ЕООД – Пловдив от с който Пречиствателна 

станция за битови отпадни води на гр.Сопот е предоставена за експлоатация и управление 

на „В и К“ ЕООД – Пловдив. 
 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 
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 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 
 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


