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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 106 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 118/01.12.2016 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот  
    
Относно: Удължаване на срока на работа на временната комисия, създадена  с 

решение № 78, взето с протокол № 12 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, 

проведено на 23.08.2016 г. 
 
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.1 във връзка с чл.21 ал.3  от 

ЗМСМА и чл.56 от сега действащия Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
прие следното:   

         
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Удължава до 31 декември 2016 г., срока за приключване на работата на 

временната комисия, създадена с Решение № Решение № 78, взето с протокол № 12 от 
извънредно заседание на ОбС-Сопот, проведено на 23.08.2016 г., прието повторно с 
Решение № 80, взето с протокол № 13 от извънредно заседание на ОбС – Сопот, 
проведено на 14.09.2016 г. след връщане за ново обсъждане от Кмета на общината и 
изменено с Решение № 90, взето с протокол № 14 от редовно заседание на ОбС-Сопот, 
проведено на 06.10.2016 г. 

 
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
- на основание чл.21 ал.1 т.1 във връзка с чл.21 ал.3  от ЗМСМА и чл.56 от сега действащия 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация;  

- и като взе предвид мотивите на вносителя, изложени в докладната записка.  
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„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/ 


