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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 226 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.08.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

 

По Писмо с вх.№ В - 146/01.07.2014 г. на Министъра на регионалното 

развитие. 

 

 

Относно: Съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността 

на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, 

намиращи се в обособената територия, обслужвана от съответния ВиК 

оператор 

 

  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 изпълнение на §9, 

ал.4 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите / Обн. ДВ бр.103 от 29.11.2013 г. / и 

с чл.19, ал.1 т.4, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и т.5 и ал.2 от същия закон, прие 

следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Делегира право на Председателя на ОбС да подпише Протокола за 

разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения 

между държавата и община Сопот, намираща се в обособената територия на 

основание чл.13, ал.1, т.1,2,3,5,6,7 и ал.2, чл.15, чл.15а и чл.19, ал.1 т.4, букви 

„а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и т.5 и ал.2 от Закона за водите с текст, съдържание и 

стойности, съгласно приложение 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
-  приложение 1 – Протокол; 

 

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 връзка с изпълнение на §9, ал.4 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите / Обн. 

ДВ бр.103 от 29.11.2013 г. / и с чл.19, ал.1 т.4, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и т.5 и ал.2 от 

същия закон; 

- и като взе предвид писмо на Министъра на регионалното развитие с изх.№ 03-01-

141/25.06.2013 г. до община Сопот, както и предоставените с писмо вх.№ В-146/2 от 
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21.07.2014 г. от Кмета на общината списъци с подробно описание на активите и тяхната 

стойност; 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  11 

 Гласували                - 11 

„За”                          - 11 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


