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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 161 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.10.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 143/06.08.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Мерките, които следва да се предприемат във връзка с 

финансовото затруднение по изплащане на задължения по Договор № ОС–

2А/29.04.2009 г. свързани с налагане на финансова корекция. 

 

          

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.43 ал.4 и ал.5 от 

Закона за устройство на държавния бюджет, приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

  Възлага на Кмета на община Сопот да предприеме необходимите 

действия за осигуряване на необходимите средства отново чрез използване на 

механизма на ДДС 06/03.09.2011 г. на МФ за окончателно разплащане по 

проект № 58111-СО74-265  по оперативна програма „Околна среда 2007 – 

2013” „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”. 
                                          

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от 

ЗМСМА, във с чл.43 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на държавния бюджет; 

- и като взе в предвид законово ограничената възможност общината да осигури 

средства от други източници, както и задължението за приключване на проекта и Решение  

№ 152 от 02.04.2012 г. по търг.дело № 91/2012 г. на Апелативен съд – Пловдив и Решение № 

310 от 05.07.2013 г. по търг.дело № 703/2012 г. на Пловдивски окръжен съд. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 
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 Гласували                - 15 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


