
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 18 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ -ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2011 Г. В   
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 

 
  По докладна записка с вх.№ 68/05.12.2011г. от Мариана Кацарова– 
Председател на Общински съвет- Сопот  
Относно: Публикуване на нормативни актове от Общински съвет – 
Сопот в регионален седмичник „Диалог днес” Карлово-Сопот 
 
 

       Общински съвет - Сопот,  на основание чл.21 ал.2, във връзка с 
чл.22 ал.2 от ЗМСМА, чл.17 ал.1 т.12 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация приема следното  

 
 
     Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
1. Възлага на Кмета на община Сопот да сключи договор с 

ЕТ”МЕДИЯ ПРЕС-Павлина Петкова” – Карлово, издател на регионалния 
седмичник „ДИАЛОГ ДНЕС” Карлово-Сопот с предмет: „публикуване 
актовете на ОбС-Сопот на страниците на регионалния седмичник 
„ДИАЛОГ ДНЕС” Карлово-Сопот”. 

2. За извършване на услугата по предходната точка, определя 
сумата от 150.00 лв. месечно, която да се заплаща на  ЕТ”МЕДИЯ ПРЕС-
Павлина Петкова” – Карлово само в месеците, в които има публикувани 
един или повече акта на ОбС – Сопот.  

3. Определя срок на договора – 2 години, с възможност за 
удължаването му за още 2, в случай, че нито една от страните не е поискала 
прекратяването му с три месечно предизвестие.  

 
 
МОТИВИ:  Настоящето становище  се прие на на основание чл.21 ал.2, във 

връзка с чл.22 ал.2 от ЗМСМА, чл.17 ал.1 т.12 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и като се взе впредвид: 

-  задължението, вменено ни в ЗМСМА да разгласяваме на населението 
издаваните от ОбС актове чрез средствата за масово осведомяване; 

- задължението на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.17 ал.1 т.12 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация да  публикува в местния печат 
издаваните от ОбС актове; 



- обстоятелството, че на територията на община Сопот и Карлово се 
разпостранява само „ДИАЛОГ ДНЕС” с характер на „местен печат”, 

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

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
   

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


