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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 178 

 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2013 г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 

По Докладна записка № 156/18.10.2013 г. от Мариана Кацарова – Председател 

на Общински съвет – община Сопот 

 

Относно: Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб 

"Ген.Георги и Владимир Вазови" 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 и т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.5 ал.1 и ал.4 и чл.6 ал.1 от Правилника за 

организацията, финансирането и дейността на клубовете на пенсионера и/или на 

хората с увреждания на територията на община Сопот прие следното, 

         

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отлага вземането на решение по докладната записка. 

2. Възлага на Кмета на община Сопот, чрез Дирекция „Специализирани 

дейности“ към Общинска администрация – Сопот, в срок до внасяне на 

Докладна записка за приемане на Бюджета на община Сопот за 2014 г. да 

проучи потребностите и възможностите за функционирането и 

осъществяването на дейност от клуб/клубове на пенсионера на територията на 

град  Сопот в рамките на разписания ред и правила в Правилника за 

организацията, финансирането и дейността на клубовете на пенсионера и/или на 

хората с увреждания на територията на община Сопот и внесе в Общински съвет – 

Сопот, докладна записка с проект за решение, с оглед резултатите от 

възложеното му.  
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема:  

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 и т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5 ал.1 и ал.4 и 

чл.6 ал.1 от Правилника за организацията, финансирането и дейността на клубовете на 

пенсионера и/или на хората с увреждания на територията на община Сопот; 

- и като взе в предвид постановяването на законосъобразно и целесъобразно решение 

по докладната записка;    
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Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 13 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

   
Зам.председател на ОбС……………...  

       /………………………/ 

 

 

Зам.председател на ОбС………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

   

              Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


