
1/1 Решение № 74,  взето с  протокол  № 12 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 23.08.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 74 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 80/01.08.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

община Сопот.     
 

Относно: Определяне на двама представители на Общински съвет - Сопот, 

които да участват в Общинския съвет и Областния съвет за намаляване риска от 

бедствия. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на 
правомощията по ал.1, т.23 и чл.17 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/ и в изпълнение на изискванията на чл.64а, ал.1 и 
чл.65а, ал.1 от Закона за защита при бедствия, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 Определя за представители и членове на Областния и на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия от квотата на ОбС - Сопот, както следва: 

1. в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, общинският 

съветник  - Петър Иванов Райчинов; 

2. в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, общинските 

съветници: 

- Петър Иванов Райчинов; 

-  Мано Манов Мановски.  
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА и в изпълнение изискванията на чл.64а, ал.1 и чл.65а, ал.1 от Закона за защита при бедствия ;  

-  и като взе предвид мотивите на вносителя на докладната записка, както и организирането и 

провеждането на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последици от бедствия.  

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


