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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 1 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2015 Г. 

 В НЧ“ИВАН ВАЗОВ-1871“ - СОПОТ 

 

По т.1 от дневния ред,  

Относно: Избор на Временна комисия по избора на Председател на 

Общински съвет – Сопот, чрез тайно гласуване. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.1 т.1, във връзка с чл.21, ал.1 

т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 във връзка с чл.8 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС – община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация , прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Избира временна комисия за избор на Председател на Общински съвет – 

община Сопот, мандат 2015 – 2019 г. в състав: 

1. Председател: Катя Николова Адърска-Даскова 

2. Членове: 

2.1.  Тодор Пенчев Богданов; 

2.2.  Мария Георгиева Димитрова. 

2. Възлага на комисията по т.1 от настоящето решение да проведе 

процедурата по чл.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – община 

Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

избор на Председател на ОбС – Сопот чрез тайно гласуване. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

- на основание чл.21, ал.1 т.1, във връзка с чл.21, ал.1 т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА 

и чл.9, ал.1 във връзка с чл.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – община 

Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

- и като взе предвид правилата за избор на Председател на ОбС – Сопот 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 17 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Водеш, тържественото заседание на ОбС – Сопот: 

             /Марин Бодуров/   

 


