
1/2 Решение № 133,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 22 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 
24.04.2017  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 133 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 22 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2017 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 145/05.04.2017 г. от Мариана Кацарова – Председател 

на ОбС – Сопот  
  
Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – община 

Сопот по смисъла на чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража и определяне на нейния състав. 

 
  Общински съвет - Сопот, на основание чл. 21, ал.2 в изпълнение на правомощията по 

чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 
чл.41, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община 
Сопот,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл.170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, прие 
следното:   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Създава 9 /девет/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет - Община 

Сопот по смисъла на чл. 170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража и определя нейния състав, както следва:  

 
 Председател: Председателят на ОбС – Сопот 
 Секретар:  Представител на Център за обществена подкрепа – Сопот.   

Членове: 
1. Представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – гр. 

Пловдив; 
2. Представител на Затвора; 
3. Прокурор – представител на Районна прокуратура Карлово; 
4. Представител на РУ – Карлово  към  ОД  МВР - Пловдив; 
5. Представител на Дирекция „Бюро по труда” – Карлово; 
6. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Карлово; 
7. Секретаря  на местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни; 
 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Сопот да уведоми 
институциите по т.1 за настоящето решение за излъчване на свои представители за членове 
на наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се утвърди 
от Председателя на Общински – съвет Сопот и председател на комисията. 
 

3. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, 
определен с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на 
комисията на първото нейно заседание.  
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4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет – 

Сопот. 
 
 
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-  на основание чл. 21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.41, ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – община Сопот,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и във връзка с чл.170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража; 

 - и като се взе предвид, че чрез създаване на наблюдателната комисия ще се  подпомага процеса 
по ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на 
територията на общината, по подпомагане на семействата на лишените от свобода, както и по 
настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.  
 
 

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

  
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Марин Бодуров/   
 
        

Председател на ОбС.:………………..  
 
                                        /Мариана Кацарова/ 






