ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 48
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2012 Г.
В РАДИНОТО УЧИЛИЩЕ - СОПОТ

По докладна записка с вх.№ 29/05.04.2012 г. – от Диана Маринова Недкова,
Мариана Здравкова Кацарова, Недялка Маринова Тодорова и Нина Стоянова
Георгиева - общински съветници в Общински съвет – Сопот
Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на доклад относно:
„Изясняване на всички факти и обстоятелства по управлението и
изпълнението на проект: №58111-74-265 по оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013” „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез
реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов
резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с
водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни
станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” Етап I „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” с оглед
установяване на възникналите проблеми довели до налагането на финансова
корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.1 и т.24 и ал.2, от
ЗМСМА прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Създава 9 членна, временна комисия и избира от състава на
общинския съвет нейните членове, както следва:
Председател: Диана Маринова Недкова
Членове: 1. Тодор Пенчев Богданов
2. Марин Маринов Бодуров
3. Мариана Здравкова Кацарова
4. Васко Ганчев Попов
5. Стефан Кирилов Анастасов
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6. Ваня Генчева Георгиева
7. Недялка Маринова Тодорова
8. Катя Николова Адърска-Даскова
2. Възлага следните задачи на комисията по т.1:
2.1. Да извърши преглед на наличната в общинска администрация и
общински съвет документация по проекта – в т.ч. и тази свързана с
процедурата по провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнителите на дейностите на проекта в т.ч. и за извършените
консултански дейности, кореспонденция с Управляващия орган, фирмата
изпълнител, доклади на проверяващи и контролни органи, актове,
наказателни постановления, жалби и възражения и др. по преценка на
комисията, които имат отношение към проекта.
2.2. Да изготви подробна справка в подходящ вид, в хронологичен
ред за всички плащания по проекта между страните по договорите свързани с
него.
2.3. В срок до 10 май 2012 г. да изготви и внесе в общинския съвет
доклад за извършената работа и изрази мотивирано становище за наличие
или липса на пропуски и нарушения, свързани с процеса на управлението и
реализирането на проекта.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.1 и т.24 и ал. 2 от
ЗМСМА и като взе предвид изключителната значимост на проблема за община Сопот от
налагането на финансова корекция по проекта, както и неговото окончателно
приключване.
Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 17
Гласували
- 17
„За”
- 16
„Против”
- няма
„Въздържал се”
-1

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

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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