ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 51
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По докладна записка с вх.№ 43/30.05.2012 г. – от Диана Недкова –
общински съветник и Председател на Временна комисия при ОбС-Сопот,
създадена с решение № 48, взето с протокол № 8 от извънредно заседание на
ОбС-Сопот, проведено на 10.04.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Доклад на Временната комисия 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. Приема доклада на Временната комисия, създадена с решение №
48, взето с протокол № 8 от извънредно заседание на ОбС-Сопот, проведено
на 10.04.2012 г. В срок до 10 юни 2012 г., на общо заседание на всички ПК
при ОбС-Сопот да се изготви декларация, която да се предложи за гласуване
на следващото заседание на ОбС-Сопот.
2. Закрива временната комисия, създадена с решение № 48, взето с
протокол № 8 от извънредно заседание на ОбС-Сопот, проведено на
10.04.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Доклад на ВК – 1 бр.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.1 и т.24 и
ал.2 от ЗМСМА, и като се взе в предвид изключителната значимост и обществен интерес
по наложената финансова корекция на община Сопот по проект № 58111-74-265 по
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 15
Гласували
- 15
„За”
- 15
„Против”
- няма
„Въздържал се”
- няма

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

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