
1/1 Решение № 15, взето с поименно предложение с протокол № 4 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

29.12.2015 г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 15 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ РЕДОВНО 

 ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

По Докладна записка с вх.№ 10/26.11.2015 г. от Мариана Кацарова – 
Председател на ОбС - Сопот  

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Сопот - делегат в 

Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ) 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на 
правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, 
прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България - представител на Общински съвет – Сопот: 

Мариана Здравкова Кацарова – Председател на ОбС – Сопот. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от: 

 Георги Александров Григоров – общински съветник и Председател на 

ПК“ Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и 

след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и 

трудова заетост” 
 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема: 

-  на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.15 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ; 

-  и като взе предвид писмо с вх.№ В-211/23.11.2015 г. на НСОРБ;  

 
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/ 


