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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 179 

 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2013 г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 

По Докладна записка № 164/05.12.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на  

община Сопот 

 

Относно: Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с 

вх.№ С-3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" по схема 

BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение  за подписване на Допълнително 

споразумение беше внесено за разглеждане от Общински съвет - Сопот с Докладна 

записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за което беше взето решение № 131 от 24.06.2013 г. 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 и т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/ прие следното, 

         

 

РЕШЕНИЕ: 
 

А. Не приема проекта за решение по докладната записка, предложен от 

вносителя, със следните мотиви: 

 

1. Предложения текст на допълнително споразумение, беше мотивирано 

отхвърлен с Решение № 131, взето с поименно гласуване с протокол № 20 от 

заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 24.06.2013 г. 

Вносителят, не се е възползвал от правото си, в рамките на законоустановените 

срокове,  да оспори това решение, а внасянето му отново, във същия вид не е 

мотивирано с промяна на обстоятелства или възникването на нови такива, които да 

обосновават нуждата от промяна на позицията на съвета.  

2. ОбС-Сопот продължава да е на принципната позиция, че по проекта не 

следва да се извършват не допустими разходи при одобрени дейности и бюджет, още 
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по-малко да се подсигурява директно тяхното заплащане, чрез искане за одобряване 

на предложения текст за допълнително споразумение.  

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, което към 

настоящия момент не е факт.   

4. Не бяха изложени мотиви, че подписването на предложения текст на 

допълнително споразумение е по искане и/или указания на Оперативната програма, 

финансираща проекта, както и че, неподписването му от страна на община Сопот би 

създало опасност за успешното приключване на проекта и би породило негативни 

последици.   

5. С оглед успешното приключване на проекта ОбС – Сопот остава на 

позицията си, че ще разглежда предложения за промяна на финансовите параметри по 

проекта, в т.ч. и предложения за поемане на непредвидени разходи, само ако са 

конкретни, аргументирани и обосновани. Към настоящия момент такива няма, както и 

няма промяна в бюджета на проекта и в графика за изпълнение на одобрените 

дейности. 

 

Б. Одобрява и упълномощава Кмета на община Сопот да предложи на 

партньорските общини  и подпише допълнително споразумение към Договор за 

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

14.03.2012 г., обединили усилията си за реализирането на проект по схема 

BG161РО001/3.2-02/2011 г. "Подкрепа за развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите", договор за безвъзмездна финансова помощ 

„Долината на розите и тракийските царе“ по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007 - 2013 г. със текст, изменящ и допълващ договора за партньорство от 

14.03.2013 г. както следва: 

1. Подточка 2 от чл.6, се изменя както следва: “Всички разходи по 

изпълнение на проекта по чл.3, се извършват от Община Казанлък, в рамките на 

бюджета на проекта по извънбюджетна банкова сметка, открита за целите на 

проекта. Командироването на членовете на екипа за управление на проекта 

и/или изпълнителите на одобрените дейности по проекта се осъществява със 

заповед на Кмета на Община Казанлък, а командировъчните разходи / за пътни, 
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дневни и квартирни / са за сметка на бюджета по проекта и се изплащат от 

Община Казанлък. „ 

2. В останалата си част договорът остава непроменен. „ 

 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по  чл.21 ал.1 т.6 и т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; 

-  и като взе в предвид поетите ангажименти на община Сопот по проект 

„Долината на розите и тракийските царе”, както и финансовите възможности на 

общината. 

 

 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

   
Зам.председател на ОбС……………...  

       /………………………/ 

 

 

Зам.председател на ОбС………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

   

              Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


