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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 78 
 

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.№ 85/05.08.2016 г. от Марин Бодуров  – 

Зам.председател на ОбС - Сопот.     
 

  Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на „Правилник за 

изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и на 

„Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински 

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

правомощията по ал.1, т.1 и т.22 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ и чл.56 от действащия Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Създава 5 членна, временна комисия и избира от състава на общинския съвет 

нейните членове, както следва: 
 
Председател: Мариана Здравкова Кацарова 
 
Членове:   1. Тодор Василев Караколев 

2. Станислав Илиев Стоенчев 
3. Марин Маринов Бодуров 
4. Георги Христов Алексиев 

 
2. Възлага на комисията по т.1, в срок до 31 октомври 2016 г. да изпълни 

следните задачи:  
2.1. да направи пълен преглед на текстовете на действащия в момента 

„Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация“, относно съответствието им с 
нормативни актове от по-високо ниво; 

2.2. да изготви и предложи „Правилник за изменение и допълнение на  
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация“, отразяващ съответствие на 
Правилника с действащите към момента текстове на актове от по-високо ниво, имащи 
отношение към работата и дейността на общинския съвет и взаимодействието с 
общинската администрация, както и предложения за подобряване работата на съвета и 
взаимодействието с общинската администрация.  

2.3. да изготви и предложи „Правилник за изменение и допълнение на  
Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот“ или изцяло нов „Правилник за 
отличията на Общински съвет – Сопот“, конкретизиращ видовете отличия, критериите 
за удостояване,  кръга на лицата имащи право да внасят предложения, процедурите по 
вземане на решения за връчване на отличия, символните предмети и други. 
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МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- и на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по  чл.21 ал.1 т.1 и т.22 и във връзка с 

чл.21 ал.3  от ЗМСМА и чл.56 от сега действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

-  и като взе предвид мотивите на вносителя на докладната записка, както и желанието да се 

обнови месната нормативна уредба и подобри работата на ОбС – Сопот.     

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 13 
„За”                          - 13 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 
 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


