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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 95 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 104/17.10.2016 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот  
    
Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с 

прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в 

длъжност на нов общински съветник. 
 

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

правомощията чл.21 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.5 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, прие следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

1. Избира, с явно гласуване, общинския съветник Васка Антонова 

Георгиева за член на: 

 

1.1. ПК “Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, 

вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм” 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

1.2. ПК“ Установяване на конфликт на интереси по Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

     

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-  на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал. 1 т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и 
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дейността на Общинския съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация; 

- и като взе предвид настъпилите персонални промени в състава на ОбС – Сопот, във връзка с 

Решение № № 135-МИ от 19.09.2016 г. на Общинската избирателна комисия – Община Сопот и 

направените номинации в заседанието.    

 

 

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/ 

 


