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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 320 

 
ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 52  ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 16.09.2015 Г. 

 В ЗАЛА НА НЧ“ИВАН ВАЗОВ-1871“ -  СОПОТ 

 

 

По Докладна записка с вх.№ 304/07.09.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот.   
 

 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на 

Община Сопот и длъжността Кмет на с. Анево. 
 
 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т. 23, чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4 от същия от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, прие 

следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

На основание чл.42, ал.6, във връзка с ал.4 от същия от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински 

съвет –Сопот: 

1. Избира инж. Камен Николов Шаралиев /зам.кмет на община Сопот/ 

за  временно изпълняващ длъжността Кмет на община Сопот за срок от 17 

октомври 2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.   

2. Избира Нонка Танкова Талева за временно изпълняваща 

длъжността Кмет на кметство с.Анево за срок от регистрацията на настоящия 

кмет на с.Анево в ОИК - Сопот за участие в изборите за общински съветници и 

кметове на 25.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на 

кметството. 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т. 23, чл. 42, 

ал.6 във връзка с ал.4 от същия от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/; 

-   и като взе предвид, т.49 от Решение № 1632-МИ ат 31 август 2015 г. на ЦИК – 

глава“Отпуски на регистрираните кандидати“, както и декларации от Веселин Личев, 

инж.Камен Шаралиев, Николай Николов и Нонка Талева.   
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Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

      

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


