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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 222 
 

 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 35 ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 17.07.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 По Докладна записка с вх.№ 210/07.07.2014 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

 

 Относно: Приемане на правила и методики за мониторинг и оценка на 

конкретни политики в община Сопот - туризъм, градоустройствена и жилищна 

политика. 

 

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

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

местната администрация,  прие следното  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема „Методика за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики - туризъм, градоустройствена и жилищна 

политика“; 
2.  Приема „Правила за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики - туризъм, градоустройствена и жилищна 

политика“; 

3. Определя за членове на Работна група за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на Община Сопот 2014-2020 г., 
общинските съветници: 

- Нина Стоянова Георгиева; 
- Марин Маринов Бодуров; 
- Константин Тодоров Константинов. 

 

 Приложения: 

- Приложение 1 - „Методика за мониторинг, контрол и оценка на общинските 

политики - туризъм, градоустройствена и жилищна политика“; 

- Приложение 2 - „Правила за мониторинг, контрол и оценка на общинските 

политики - туризъм, градоустройствена и жилищна политика“; 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация;  
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- и като взе предвид необходимостта от разписване на ясен регламент, 

методика и правила за мониторинг, контрол и оценка на общинските политики във връзка 

със средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.  

 
 

 

 

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/ 

 
 


