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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 118 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 19 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2017 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
 

    По Докладна записка с вх.№ 125/11.01.2017 г. от Мариана Кацарова – 
Председател на ОбС - Сопот  

 

Относно: Писмо-искане /В-374/05.12.2015 г./ на Кмета на Община Сопот за 

определяне на двама представители на ОбС – Сопот, които да бъдат включени в 

Местната комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/. 
 

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, с  цел обединяване и координиране на усилията на държавните органи, 

органите на местното самоуправление, обществените и неправителствените организации 

за опазване живота, здравето и имуществото на гражданите, собствеността на 

обществените организации и  обществения ред и сигурност на населението предлагам на 

Общински съвет -  Сопот:   
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Избира, с явно гласуване, за членове на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност /МКОРС/ в Община Сопот, общинските съветници,  както следва:  

1.  Милена Кирилова Радева; 

2.  Димо Димитров Димов. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема: 
- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА; 
- и като взе предвид искането на кмета на общината с цел обединяване и координиране на 

усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, обществените и 
неправителствените организации за опазване живота, здравето и имуществото на гражданите, 
собствеността на обществените организации и  обществения ред и сигурност на населението. 

 
 

   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/ 


