
1/1 Решение № 98,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 16 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

15.12.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 98 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 96/30.09.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: По-нататъшното развитие на Гражданско дело № 942 по описа на 

Окръжен съд - Пловдив за 2016 г. и Изпълнително дело 20137580401726 (№ 1726/2013 

г.) по описа на ЧСИ № 758 - Мариана Обретенова – Пловдив. 
 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.6, 7, 10, 12, 23 и 24 от ЗМСМА, прие следното:   
         

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

  Не приема проекта за решение по докладната записка със следните мотиви: 

1. изброените в мотивите по законосъобразност правомощия на общинския 

съвет по чл.21, ал.1 от ЗМСМА не кореспондират с предложения проект за решение; 

2. т.2 и т.3 от проекта за решение си противоречат и са взаимно изключващи 

се по същество; 

3. вносителят е мотивирал целесъобразността на исканото с проекта на 

решение позовавайки се на коментари и изявления в социалните мрежи, без да е 

представил официални писмени искания от граждани или групи граждани, като си е 

позволил, не допустими лични квалификации по адрес на граждани и общински 

съветници; 
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6, 7, 10, 12, 23 и 24 

от ЗМСМА; 

 - и като взе предвид не коректно формулирана целесъобразност;  

 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 13 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 4 

  
 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

          

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


