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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 290 

 
ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 48  ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 273/23.04.2015 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС – Сопот    

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за именуване и 

преименуване на общински обекти и за поставяне на паметници и други 

възпоменателни знаци на територията на Община Сопот. 
  

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.18 и т.23 от ЗМСМА, прие следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
     Приема „Наредба за условията и реда за именуване и преименуване 

на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци 

на територията на Община Сопот ”, съгласно приложение 1 в едно с мотивите към 

нея, съгласно приложение 2. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

   -  приложение 1 - проект на Наредба за условията и реда за именуване и 

преименуване на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни 

знаци на територията на Община Сопот. 

 -   приложение 2 - Мотиви към проекта на Наредба за условията и реда за именуване 

и преименуване на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни 

знаци на територията на Община Сопот. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-      на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.18 и т.23 

от ЗМСМА 

- и като взе предвид причините, целите и очакваните резултати от приложението 

на нормативния акт на територията на Община Сопот, подробно изложени в мотивите към 

него.   

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 
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„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/ 


