
1/2 Решение № 102, взето с  протокол № 16 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 11.03.2013 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 102 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ №16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 11.03.2013 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

  По докладна записка с вх.№ 83/02.01.2013 г.  от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот  

 

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински 

съвет  - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2012 г. – декември 

2012 г., изготвен от Мариана Кацарова  -Председател на ОбС - Сопот 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал.2 във 

връзка с чл.27, ал.6  от ЗМСМА, чл.17 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

Приема за сведение  Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот  и 

на неговите комисии за периода юли 2012 г. – декември 2012 г. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет – 1бр.11 стр. 

 
      

      МОТИВИ:  Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал.2 във 

връзка с чл.27, ал.6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 

като се взе в предвид, че чрез приемането на отчета с решение и публикуването му като 

официална информация се дава възможност за информиране на населението  за работата 

на ОбС – Сопот като орган на местното самоуправление.  
 

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
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Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


