
1/2 Решение № 94,  взето с  протокол  № 15 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 20.10.2016  г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 94 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 103/17.10.2016 г. от Мариана Кацарова – 

Председател на ОбС - Сопот  
    
Относно: Организиране на публично обсъждане на проект за решение по ДЗ 

92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г., внесени от Деян Дойнов – Кмет на Община 

Сопот,  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за размера на местните данъци в Община Сопот.  
 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка чл.94 от Правилника за 

организация и дейността на Общински съвет – Община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

1. Общински съвет – Сопот    организира публично обсъждане на проект за 
решение по ДЗ 92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г., внесени от Деян Дойнов – Кмет 
на Община Сопот,  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот. 

2. Определя: 
2.1. Предмет   на   обсъждането   -   проект   за   решение   по   ДЗ 

92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г.; 
2.1. Форма - открита публична дискусия; 
2.2. Дата и час на провеждане - 03.11.2016 г. /четвъртък/ от 17.30 ч.; 
2.3. Място на провеждане - Зала на Радино училище; 
2.2. Продължителност - докато има желаещи да се изкажат, но не 

повече от 3 ч. 
3. Приема   следните   процедурни   правила   за   провеждане   на 

обсъждането: 
3.1. Публичното обсъждане се води от Председателя на Общински съвет - 

Сопот. 
3.2. Задължително е присъствието на общинските съветници, Кмета на 

общината, в качеството му на вносител на докладните записки и служители на 
общинска администрация, по преценка на кмета. 

3.3. Участниците в публичното обсъждане, желаещи да изразят мнение, 
становище и/или да зададат въпроси могат да направят това при следния регламент: 

- изказване по същество - 1 път до 5 минути; 
- вземане на дума за отправяне на въпроси - 1 път до 2 минути; 
- реплика - 1 път до 2 минути; 
- дуплика - 1 път до 2 минути; 
3.4. Становища и предложения по предмета на публичното обсъждане могат да 

се подават и в писмен вид: 
-  до 12:00 ч. на 02.11.2016 г.  в деловодството на Общински съвет - Сопот или по 

електронен път на адрес: obs sopot@abv.bg; 
- по време на публичното обсъждане. 
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Писмените становища, следва да съдържат трите имена, адрес за 
кореспонденция и телефон за връзка с гражданина. 

4. Задължава Председателя на Общински съвет - Сопот в срок до 31.10.2016 г.:  
4.1.  да публикува на челната интернет страницата на Община Сопот съобщение-

покана за провеждане на публичното обсъждане;  
4.2. да организира разлепване на съобщение-покана за провеждане на 

публичното обсъждане на определените за това места в общината; 
4.3 да организира излъчването по местната кабелна телевизия „Щерев ТВ“ на 

съобщението – покана;  
5. За обсъждането се води протокол, в който се отразяват всички постъпили 

становища и предложения и който се внася за разглеждане в общински съвет, заедно 
със становища и мнения, ако има такива, постъпили по реда на т.3.4. от настоящето 
решение. 

6. Действащата Наредба за размера на местните данъци в Община Сопот е 
публикувана в раздел „Общински съвет“, подраздел „Наредби“, а ДЗ 92/15.09.2016 г. 
и ДЗ 98/05.10.2016 г., съдържащи предложенията за изменение на Наредбата за 
размера на местните данъци в Община Сопот, в раздел „Съобщения“ на сайта на 
Община Сопот  - http://www.sopot-municipality.com и следва да останат публични. 

7. Гражданите, могат да се запознаят с документите и на хартиен носител, по 
предмета на публичното обсъждане в рамките на работното време на Община Сопот 
на 01 и 02 ноември 2016 г. в кабинета на Председателя на Общинския съвет. 

8. Искания за предоставяне на копия от документите по т.6, става по реда на 
Закона за достъп до обществена информация, отправени до Кмета на общината, като 
вносител на докладните записки.   
 

     

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

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

ЗМСМА и във връзка чл.94 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – 

Община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

- и като взе предвид важността и значимостта на решението и постъпилото 

предложение от общинския съветник Красимир Цветков за организиране от Общински съвет 

– Сопот на публично обсъждане на проекта за решение. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
 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/ 

 

http://www.sopot-municipality.com/

