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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 35 
 
 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

  По докладна записка с вх.№ 14/21.02.2012 г. – от Веселин Личев – 
Кмет на Община Сопот 
Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Сопот в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор 316/321/00714 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за проект 
„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, Община 
Сопот, сключен между Община Сопот и ДФ„Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, ал.2 и 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12, ал. 9 и ал. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, 
параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за 
отпускане на финансова помощ № 16/321/00714 от 23.10.2009 г. по мярка 
321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за 
проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, 
община Сопот”, прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
 

     1. Отменя Решения № 210 взето с поименно гласуване проведено на 
22.12.2009 г. и  № 223, взето с поименно гласуване с протокол № 29 от 
15.04.2010 г.  на Общински съвет Сопот. 
     2. Упълномощава Кмета на Община Сопот – Веселин Петров Личев да 
подпише Запис на заповед /съгласно приложение № 1/ без протест и без 
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 549 397,72 лв. (петстотин четиридесет 
и девет хиляди триста деветдесет и седем лв. и 72 ст.) за обезпечаване на 
110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
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№ 16/321/00714 от 23.10.2009 г. по мярка 321„Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за проект „Подобряване на 
водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, Община Сопот“, сключен 
между Община Сопот и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

          

          3. Възлага на кмета на Община Сопот да подготви необходимите 
документи и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 
с цел подписване на анекс към договор за отпускане на финансова помощ № 
16/321/00714 от 23.10.2009 г. по проект „Подобряване на водоснабдителната 
инфраструктура на с. Анево, Община Сопот“ сключен между Община Сопот 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
            МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, 
ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12, ал. 9 и ал. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на 
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00714 от 23.10.2009 г. 
по мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект 
„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, община Сопот”,  и като 
взе предвид изискванията на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 14 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 2 
 

 
 
 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 

 
 


