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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 164 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.11.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 154/07.10.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Кандидатстване на Община Сопот за членство в Регионална 

асоциация на общини "Тракия". 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т. 15 от ЗМСМА, приема следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

Не приема проекта за решение по докладната записка със следните 

мотиви: 

1. Без да подценява целите и задачите на асоциацията, декларирани 

в нейния устав, намира, че те са дублиращи се с тези на НСОБР, в което 

община Сопот членува. 

2. Към ДЗ е приложен само Устав на РАО”Тракия”, който в случай 

на желание за членство, следва с изричен текст да се признае. От Устава не 

става ясно какви ще са финансовите ангажименти на общината като член – 

имуществени вноски и членски внос, които се определят с решение на Общото 

събрание за да се прецени финансовата възможност на общината да реализира 

такова членство.   

 
                                          

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от 

ЗМСМА; 

- и като взе в предвид дублиращи се цели и задачи на асоциацията с такива, на 

сдружения на местните власти в които общината членува, както и финансовите 

възможности на общината. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 
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„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


