
1/2 Решение № 80, взето с поименно гласуване - протокол № 12 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

09.10.2012 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 80 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 
 

  По докладна записка с вх.№ 61/27.09.2012 г. – от  Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

  Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договор за 

партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово и 

Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и тракийските 

царе” 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ прие 

следното  
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

 

Не приема проекта за решение по докладната записка със следните 

мотиви: 

1. ОбС – Сопот със свое решение № 27, взето с поименно гласуване 

с протокол № 5 от извънредно заседание, проведено на 15.02.2012 г. даде 

съгласие община Сопот да се включи като партньор в проект „Долината на 

розите и тракийските царе”, финансиран от Европейския фонд за развитие и 

държавния бюджет на Р България. ОбС – Сопот, със свое решение № 72, 

взето с поименно гласуване с протокол № 11 от заседание, проведено на 

03.08.2012 г. пък определи конкретните средства за задължителен и 

допълнителен собствен финансов принос по проекта, съобразени с реалните 

възможности на община Сопот да ги осигури. На този етап не приемаме  

предложеният текст за Допълнително споразумение поради липсата на 

конкретни финансови параметри и определянето по вид и характер на 

„недопустимите,  непредвидени разходи”.  

2. ОбС – Сопот е на принципна позиция, че по проекта не следва да 

се извършват недопустими разходи при одобрени дейности и бюджет.  



2/2 Решение № 80, взето с поименно гласуване - протокол № 12 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

09.10.2012 г. 

 

 

3. ОбС – Сопот счита, че в интерес на бъдещата работа и 

успешното приключване на проекта, в контекста на прокламираната 

принципна равнопоставеност на партньорските общини участващи в него, 

предложения за одобряване на евентуални промени в договора за 

партньорство, в т.ч. и за поемането на допълнителни плащания за 

непредвидени разходи,  следва да бъдат внасяни за разглеждане в 

общинските съвети след обединяване около конкретния текст от 

представляващите общините, съгласно договора за партньорство. Тези 

предложения следва да бъдат аргументирани, обосновани и с конкретни 

финансови параметри.   

 
  МОТИВИ: Настоящето решение се взема на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА и с цел успешното реализиране на проект „Долината на розите и тракийските 

царе” 

 

 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 15 

 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/ 
 


