
1/1 Решение № 93,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 15 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено 

на 20.10.2016  г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 93 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 15 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 105/17.10.2016 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот  
    
Относно: Определяне на представител на Община Сопот в Общото събрание на 

Асоциация по В и К – Пловдив. 
 

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

по чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, прие следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Считано от 01.11.2016 г., дава право на Кмета на Община Сопот, в качеството 

му на представител на Община Сопот по закон в Общото събрание на Асоциация по ВиК 

– Пловдив, в случаите на невъзможност той да участва лично в заседанията на общото 

събрание, да определя служител на администрацията, който да го замества. 

2. Позицията на представителя на Община Сопот за заседанията на общото 

събрание на асоциацията по В и К ще бъде определяна конкретно по всяка точка от 

предварително обявения дневен ред с решение на Общински съвет – Сопот, по 

предложение на Кмета на общината. 

     

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 

чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите; 

- и като взе предвид задълженията на Асоциациите по ВиК, както и обхвата по чл.198в ал.4 от 

Закона за водите на решенията, които взема Общото събрание на Асоциацията, както и с оглед на 

изискуемата съответна компетентност по разглежданите въпроси. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 16 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

  
Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


