
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№28 

 
 

Взето с протокол №6 от заседание на Общински съвет Сопот проведено на 
29.01.04г. 
Относно:Попълване състава на П.К. към Общинския съвет 
 

Докладна записка №25/14.01.04г. от кмета на Община Сопот 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.1 и във връзка с наши 
решения №4 взето с протокол №2/27.11.03г. и решение №8 взето с 
протокол №3 /11.12.03г. новоприетите общински съветници  попълват П.К. 
както следва: 
 
1.П.К. – Бюджет и финанси 
 
- Любомир Джапаров – председател 
- Красимир Цветков 
- Гергина Шльомская 
- Мария Селимова 
- Стефан Шипкалиев избран на 29.01.04г. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -8 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  -7 
 
2.П.К. – Образование,култура,здравеопазване,социални и младежки 
дейности,вероизповедание,интеграция на малцинствата,спорт и туризъм 
 
- Васко Попов-председател 
-. Осман Узун 
- Таня Славова  
- Димитър Пилев 
- Станчо Петков 



- Веселин Николов избран на 29.01.04г. 
- Бойка Василева  избрана на 29.01.04г. 
 Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -15 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  - 
 
3.П.К. ТСУ,благоустройство,комунални дейности,екология,гори,водни 
ресурси 
 
-Гергина Шльомская-председател 
-Осман Узун  
- Димитър Пилев 
- Тодор Караколев 
- Манол Атанасов  

запазва се  
 

4.П.К.Административно правни въпроси ,ред и сигурност,развитие на 
местното самоуправление 
 
-Росица Фитфова-председател-избрана на 29.01.04г. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -15 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  - 
 
- Веселин Николов – избран на 29.01.04г. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -9 
 “Против”                    - 1 
“Въздържал се”                  -5 
 
- Тодор Караколев 
- Манол Атанасов  
- Красимир Цветков  
 
 
5.П.К. стопански дейности,разпореждане с общинско 
имущество,приватизация след приватизационен 
контрол,евроинтеграция,трудова заетост 



-Станчо Петков -председател 
- Любомир Джапаров 
-Стефан Шипкалиев-избран на 29.01.04г. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -10 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  -5 
 
- Росица Фитфова-избрана на 29.01.04г. 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 15 
“За”                     -11 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  -4 
 
- Манол Атанасов 
- Страхил Гушлев 
- Таня Славова 
   
 
Зам. председател Об.С:……………………….     
    /Г.Шльомская/ 

 
 

Зам.председател Об.С:……………………….. 
/К.Цветков/ 

 
 
 
 
 

Председател на Об.С.:………………. 
   /Хр.Цолев/ 

 
В.Г./В.Г.                                                       
 
 


