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О Т Ч Е Т 

за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите 

комисии за периода юли 2012 г. – декември 2012 г. 

 

ВНОСИТЕЛ: Мариана Здравкова Кацарова – Председател на 

Общински съвет - Сопот 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.17 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, внасям настоящия - Отчет за дейността на Общински 

съвет – Сопот и на неговите  комисии за разглеждане в съвета.  

 

Периодът, предмет на настоящия отчет е юли 2012 – декември 

2012 г. на третия Общински съвет в община Сопот / мандат 2011 – 

2015 г./, след обособяването й като такава през 2003 г. и ще 

наричам, по долу за краткост периода.  

Конфигурацията на представените в 17 членния местен 

парламент политически формации и  местни коалиции е както 

следва:  

- 5 общински съветника - Българска социалистическа партия; 

– 4-ма общински съветника - Политическа партия „ГЕРБ”; 

– 4-ма общински съветника - „Коалиция за Сопот”; 

- 2-ма общински съветника - Партия „Новото време”; 

- 1 общински съветник - Партия на зелените; 

- 1 общински съветник - Съюз на демократичните сили. 

И през второто полугодие на 2012 г. в Общински съвет – Сопот 

продължиха да работят първоначално сформираните 6 постоянни 

комисии: 

1.ПК„Бюджет и финанси” – с численост - 5 общински съветника 

и председател – Анелия Ст.Бочева; 

2.ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и 

младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, 

спорт, туризъм” - с численост 7 общински съветника и Председател 

– Марин Бодуров; 

3.ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални 

дейности, екология, земеделие и водни ресурси” -  с численост 7 

общински съветника и председател – Нина Георгиева; 

4.ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, 

развитие на местното самоуправление” - с численост 7 общински 

съветника и председател Деян Дойнов; 

5.ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското 

имущество, приватизация и следприватизационен контрол, 

европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост” - 

с численост 7 общински съветника и председател – Катя Адърска - 

Даскова; 

6.ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” - с 

численост - 7 общински съветника и председател Васко Попов; 
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През периода не са настъпвали и никакви персонални промени в 

състава на постоянните комисии. 

   

Заседанията на постоянните комисии и присъствието на 

съветниците на тях са представени в табличен вид, който за  

периода изглежда така: 

 

1. Самостоятелни заседания на постоянните комисии: 

 

№

  

Постоянна 

Комисия  

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседан

ия 

% 

присъствие 

Брой 

разгледани 

ДЗ 

1 ПК „ Б и Ф”  

Председател-А.Бочева 
5 4 95% 7 

2 ПК „ОКЗ………”  

Председател-М.Бодуров 

7 5 80% 5 

3 ПК „УТ ……”  

Председател-Н.Георгиева 

7 5 80% 5 

4

.  

ПК „АПВ….” 

Председател-Д.Дойнов 
7 2 93% 4 

5 ПК „СД………”   

Председател  

инж.Катя Адърска-Даскова 

7 3 

 

86% 11 

6 ПК „УКИ……..”  

Председател-В.Попов  

7 няма  няма 

 

2.Съвместни заседания на постоянните комисии 

 

№

  

Постоянни 

комисии 

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседан

ия 

% 

присъства

щи 

Брой 

разгледани 

ДЗ 

1 Всички постоянни комисии 17 4 82% 6 

2 ПК „ Б и Ф”  

ПК „СД………”   

12 1 100% 2 

7 ПК „Б и ф………” 

ПК „АПВ….” 

12 1 90% 2 

 

 

Анализът на изнесеното в таблиците по-горе, показва, че и 

през този период  общинските съветници се отнасят сериозно и 

съзнателно към заседанията на постоянните комисии, като се 

наблюдава лек спад на посещаемостта спрямо предходния 6-месечен 

период,а именно: проведени са 19 самостоятелни заседания на ПК, 

спрямо 20 през предходния отчетен период при средна посещаемост 

87% спрямо 93% през предходния. Въпреки това комисиите работят 

ползотворно и успяват да изградят становища по разглежданите от 

тях докладни записки, които не претърпяват съществени промени по 

време на редовните заседания на съвета и се подкрепят от 

останалите общински съветници. 
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За разлика от предходния период, през 2-рото полугодие на 

2012 г. спадна делът на съвместните заседания на 2 и повече 

комисии и/или заседания на всички ПК. Проведени са 6 такива 

заседания, спрямо 19 през първото полугодие при посещаемост 

съответно 91% спрямо 90%. Продължава практика, регламентирана и 

в правилника при насрочването на съвместните заседания, винаги 

да има определена водеща комисия, която отговаря за изработване 

на становището по разглежданата докладна записка.  

 

Основните акценти в работата ПК и изработените становища от 

тях през периода юли 2012 - декември 2012 г. са както следва: 

 ПК „Бюджет и финанси”  /Б и Ф/: 
- промяна на възнагражденията на общинските съветници и 

Председателя на съвета, във връзка с промяната в ЗМСМА от юли 

2012 г.; 

- даване на статут на самостоятелно юридическо лице на къща 

музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното 

наследство и Закона за закрила и развитие на културата; 

- изменение на Решение на Общински съвет – Сопот № 27, взето с 

протокол № 5 от 15.02.2012 г. за съгласие Община Сопот, като 

партньор на Община Казанлък, да кандидатства с проект по 

ОП”Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”; 

- одобряване на обща численост и структура на дейност 

„Общинска администрация” в Община Сопот;  

- разглеждане на Доклад на д.е.с. Нанко Дечев за резултатите 

от извършената частична тематична финансова инспекция на 

СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот ЕООД, възложена с решение № 54, взето с 

поименно гласуване – протокол № 9 от заседание на ОбС – Сопот, 

проведено на 31.05.2012 г. 

 

 ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки 
дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, 

туризъм” /ОКЗ…/: 

- прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на общинско дружество СБДПЛ "Иван Раев - 

Сопот" ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с Решение №53, взето с 

протокол №9 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 31.05.2012 

и обявяване на нов конкурс; 

- приемане на План за действие на Община Сопот в изпълнение на 

областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация /2012-2014г./; 

- продължи работата на ПК по разглеждането на постъпили молби 

от граждани за отпускането на еднократни парични помощи /ЕПП/ по 

одобрената от ОбС методика, като за периода са постъпили 25бр. 

молби, разгледани са 21 бр.,ЕПП е отпусната по 8 от тях на обща 

стойност 2650 лв., по 4 от молбите комисията ще вземе решение 

през 2013 г.; 
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 ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални 

дейности, екология, земеделие и водни ресурси” / УТ……/ : 

- и през второто полугодие на 2012 г. комисията продължи да 

разглежда и подготвя становища по ДЗ, свързани с одобряването на 

изготвени подробни устройствени планове, предварителни съгласия 

за преминаване през имоти – общинска собственост във връзка с 

изграждане на трасета на техническа инфраструктура, като 

разгледаните докладни записки от такъв характер бяха три; 

- комисията разгледа и докладна записка за предоставяне на 

земеделски  земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр. Сопот, за 

обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД 

на ЗСПЗЗ - Дв. бр.62/10.08.2010 г.; 

- Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Сопот 2012-

2015 г. 

 

  ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, 

развитие на местното самоуправление” /АПВ…./ - комисията проведе 

две самостоятелни заседания, в които разгледа и се произнесе със 

становище по докладни записки относно: 

- приемане за сведение на Отчет за дейността на ОбС-Сопот и на 

неговите комисии за периода XI 2011-VI 2012 г.; 

- приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет – 

община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация; 

- определяне на възнагражденията на общинските съветници в 

община Сопот; 

- изменение на решение № 91, взето с поименно гласуване - 

протокол №13 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

29.11.2012г., свързано с удължаване срока на работа на 

създадената с решението на съвета ВК за извършване на проверка 

на  дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван 

Раев” – Сопот” ЕООД. 

 

 ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, 
приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, 

инвестиционна политика и трудова заетост” /СД……./ - през периода 

комисията разгледа най-голям брой докладни записки в сравнение с 

останалите ПК – 11 бр. в самостоятелни заседания и още 4 бр. в 

съвместни заседания. Произнесе се със становища относно:  

- даване на статут на самостоятелно юридическо лице на къща 

музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното 

наследство и Закона за закрила и развитие на културата; 

- актуализиране и допълване на годишна програма за 2012г. За 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с 

Решение № 33 взето с протокол №6 от 27.02.2012 г.; 

- Ликвидиране на съсобственост чрез продажба в 6 поземлени 

имоти по кадастрална карта на гр.Сопот, в които общината е 

съсобственик, заедно с граждани; 
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Отделно от това ПК със становища върна на вносителя – кмета 

на общината 3 бр. докладни записки за доработване съответно за: 

- вземане на решение за съвместно ползване на имот публична 

общинска собственост  - "Шошева къща" за приемна на Община Сопот 

и ВМЗ ЕАД; 

- отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 

"Павилион за закуски", находящ се във фоаето на СОУ "Иван 

Вазов"; 

- отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 

"Павилион за закуски", находящ се в НУ "Неделя Петкова". 

  

 ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” – 

комисията няма проведени заседания.  

 

Общо 6 са заседанията на ПК, които бяха проведени като 

съвмести между две комисии и като заседания на всички ПК. 

Разглежданите на тези заседания бяха както следва: 

 ПК”Б и Ф“ и ПК“АПВ...“:  

- Одобряване на допълнително споразумение към Договор за 

партньорство между общините  Казанлък, Павел баня, Сопот, 

Карлово, Мъглиж от 14.03.2012 г.; 

- Корекция на първоначалния план на Бюджета на Община Сопот за 

2012 г. в частта местни разходи; 

 ПК“СД....“ и ПК”Б и Ф“: 

- Приемане на план-сметка за приходите и разходите за 

подържане на чистотата сметосъбирането сметоизвозването на 

Община Сопот за 2013 г. и определяне на размера на таксата за 

битови отпадъци. 

- Създаване на временна комисия за извършване на проверка за 

наличие/липса на нарушения в управлението и дейността на 

общинското търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев " ЕООД. 

 

 Съвместни заседания на всички ПК - общо 4 такива заседания 
се проведоха през периода, а разглежданите на тях докладни 

записки бяха относно: 

- Даване на статут на самостоятелно юридическо лице на къща 

музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното 

наследство и Закона за закрила и развитие на културата; 

-  Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за първото шестмесечие; 

-  Удължаване на срока на действие на Договор № Д-4-Ю-01-05 от 

10.01.2011г. с ВиК Пловдив, за експлоатация и оперативно 

управление на пречиствателната станция за битови отпадни води на 

гр.Сопот; 

-  Предоставяне безвъзмездно право на управление, стопанисване 

експлоатация и поддържане водопроводна и канализационна мрежи на 

с.Анево, общ.Сопот и ВиК Пловдив; 

-  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите в Община Сопот. 
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- Предоставяне безвъзмездно право на управление, стопанисване 

експлоатация и поддържане водопроводна и канализационна мрежи на 

с.Анево, общ.Сопот и ВиК Пловдив – върната на вносителя с искане 

за окомплектоване с допълнителни документи; 

 

От разглежданите на такива заседания въпроси е видно, че се 

цели по важни въпроси за общината, още на ниво ПК, да се проведе 

задълбочен дебат, да се чуе мнението на възможно повече общински 

съветници с цел постигане на максимална целесъобразност и 

законосъобразност на вземаните решения от съвета.  

 

През отчитания период, с решение 91, взето на заседание, 

проведено на 29.11.2012 г. се създаде Временна комисия за 

извършване на проверка на  дейността на общинското търговско 

дружество СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот” ЕООД, на която се възложи 

да  изготви и предложи на общинския съвет отчет за извършената 

от нея работа, по проверката на дейността на дружеството.Поводът 

за създване на тази комисия, беше представения доклад от д.е.с. 

Н.Дечев за резултата от възложената му с предходно решение на 

ОбС – Сопот финансова инспекция на дружеството. Крайният срок за 

приключване на работата на комисията се определи на 31.01.2013 

г. 

През този период, в  изпълнение на решение на съвета стартира и 

процедурата по по провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД, която за 

съжаление беше прекратена, след явяване само на един кандидат и 

поради не представяне от него на изискващи се документи. 

Предстои стартирането на нов конкурс, за който общинския съвет 

вече взе решение.  

  

През отчитания период в Общински съвет – Сопот са внесени 34 

бр. докладни записки, от които 2 са изтеглени от вносителя. Към 

края на 2012 г. три са внесените ДЗ, по които Общинския съвет, 

предстои да се произнесе през новата година, след поискани от ПК 

със становище корекции от вносителя. По всички останали ДЗ 

съвета се е произнесъл със решение. 

Вносители на докладни записки са както следва: 

- Веселин Личев - Кмета на общината – 25 бр. 

- Мариана Кацарова – общински съветник и Председател на ОбС 

– Сопот – 4 бр; 

- Марин Бодуров – общински съветник и Председател на 

ПК”ОКЗ….” – 3 бр.  

- Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б и 

Ф” – 1 бр. 

- Катя Н.Адърска-Даскова – общински съветник и Председател 

на ПК”СД” – 1 бр. 

 

Четири са редовните заседания на ОбС – Сопот, проведени през 

периода, съответно през м.август, м.октомври, м.ноември и 

м.декември. Присъствието на съветниците в 4-те заседания е 

88,24%. 
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Анализът на разглежданите въпроси и взетите решения от ОбС – 

Сопот, направен през призмата на правомощията на съвета изведени 

в ЗМСМА, има следния вид: 

- 2 бр.решения, свързани с актуализиране на нормативни 

актове и приемането на нови такива – прието беше изменение и 

допълнение на  Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет–община Сопот, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация и Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите в Община Сопот; 

- 6 бр. решения, свързани с планирането и изразходването на 

публичните финанси на общината в т.ч.: Информация за текущото 

изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие; 

Промяна на възнагражденията на общинските съветници и 

Председателя на ОбС; Корекция на първоначалния план на Бюджета 

на Община Сопот за 2012 г. в частта местни разходи; План сметка 

за приходите и разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 г.; Одобряване на 

обща численост и структура на дейност „Общинска администрация” в 

Община Сопот.  

- 3 бр. решения,  свързани с общинското търговско дружество 

– „СБДПЛ”Иван Раев” - Сопот”ЕООД - за прекратяване на обявения 

конкурс за възлаагане на управлението на дружеството и обявяване 

на нов конкурс;  Създаване на ВК за извършване на проверка на 

дейността на дружеството; 

- 4 бр. решения,  свързани с културните и социални дейности 

на общината, в т.ч. за Даване на статут на самостоятелно 

юридическо лице на къща музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно 

Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие 

на културата; Отпускане на еднократни парични помощи на нуждаещи 

се граждани на общината по нарочно приетата за това методика;  

- 10 бр. решения,  свързани с управление и разпореждане с 

имоти общинска и временно общинска собственост в т.ч.: 

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2012 г.;  За предоставяне на 

земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл. 19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр. Сопот за обезщетяване на 

собственици по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ; 

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе 

за поземлен кабел за захранване на кабелна касета и електрични 

табла през имоти – общинска собственост; За ликвидиране на 

съсобственост чрез продажба в поземлени имоти, в които общината 

е съсобственик с граждани; Удължаване на срока на действие на 

Договор № Д-4-Ю-01-05 от 10.01.2011г. с ВиК Пловдив, за 

експлоатация и оперативно управление на пречиствателната станция 

за битови отпадни води на гр.Сопот; 

- 1 бр. решения,  свързани с устройството на територията на 

община Сопот – Одобряване на изготвен Подробен устройствен план 

за обект оптично кабелно захранване на базова станция на мобилен 

оператор;  

- 2 бр. решения,  свързани с реализирането на различни 

проекти на територията на общината със средства от ЕС за 

Изменение на Решение на Общински съвет – Сопот № 27, взето с 
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протокол № 5 от 15.02.2012 г. за съгласие Община Сопот, като 

партньор на Община Казанлък, да кандидатства с проект по 

ОП”Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”; 

- 3 бр. решения,  свързани с решаването на други въпроси от 

местно значение, които не са от изключителната компетентност на 

други органи, в т.ч. и приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Сопот 2012-2015 г. , както  и на План за действие на Община 

Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 

/2012-2014г./. 

 

Предмет на сериозни дебати през периода бяха ДЗ свързани с : 

- корекцията на Бюджета за 2012 г. предизвикан от промяна на 

възнагражденията на общинските съветници и Председателя на ОбС;  

- приемането /одобряването / като базисна - справедлива 

пазарна цена на частта – общинска собственост, от поземлените 

имотите в които се взе решение за ликвидиране на съсобствеността 

чрез продажба на тези части на съсобственика; 

 - доклада на д.е.с. Нанко Дечев за резултатите от 

извършената частична тематична финансова инспекция на СБДПЛ”Иван 

Раев” – Сопот ЕООД, възложена с решение № 54, взето с поименно 

гласуване – протокол № 9 от заседание на ОбС – Сопот, проведено 

на 31.05.2012 г. и създаване на ВК за проверка на дейността на 

дружеството; 

- изменението и допълнението на  Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет–община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Сопот; 

 

Тук е момента да се отчете, че през този период ОбС успя да 

реализира на практика идеята си да премине към т.н. „безхартиен 

общински съвет“. След вземане на решение № 81 от 09.10.2012 г. 

за   Корекция на първоначалния план на Бюджета на Община Сопот 

за 2012 г. в частта местни разходи се предвидиха нужните 

средства в §§ 1015 за закупуването на РС – лаптопи на общинските 

съветници с цел подобряване работата на ОбС – Сопот, повишаване 

на нейната оперативност и чувствително намаляване на разходите 

за канцеларски материали и консумативи. РС-лаптопи бяха закупени 

и предоставени на съветниците. Материалите за обсъждане вече се 

предоставят на съветниците по електронен път, което ни направи 

много по оперативни, спестява време и реализира икономия на 

средства за канцеларски материали.   

 

През предходния отчетен период анализът на гласуването на 

решенията показваше, че въпреки различното ниво на изискуемо 

мнозинство за законосъобразност на взетите решения с оглед 

техния предмет, 63 от всичките 66 решения бяха взети с 
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квалифицирано мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и 

повече общински съветника. Този анализ за настоящия отчетен 

период показа, че тази тенденция не само се е запазила, и нещо 

повече - всичките 31 решения са взети с квалифицирано 

мнозинство, а 22 от решенията са приети с пълно единодушие от 

присъствалите на заседанието общински съветници.  

 

През разглеждания период  няма решения върнати от Областния 

управител за ново разглеждане.  

 

11 е броя на постъпилите през периода питания от общински 

съветници към Кмета на общината. 9 от тях са на общинските 

съветници от групата на БСП и 2 от М.Бодуров. На всички тях 

Кмета е дал отговор, а повдигнатите в питанията въпроси са за: 

- отглеждането на животни в имотите на граждани в т.н.”муска 

махала”; 

- Доклада на ОСЕС, свързан с проекта за изграждане на ПСОВ в 

общината; 

- извършване на строителство в имот в местност „Бозалан”; 

- извършваната работа от служителите в общината по „охрана 

на селскостопанското и общинско имущество”; 

- финансовата корекция на община Сопот по проекта за 

изграждане на ПСОВ; 

- обслужването на договор за кредит на общината; 

- организацията на движението на автобусите на „ВМЗ” ЕАД и 

обезпечаването с пешеходна пътека на кръстовище в града; 

- броя и разполагането на съдовете за сметосъбиране в града; 

- изразходването на средства от бюджета на общината за 

изграждане, ремонт и поддръжка на улици от общинската пътна 

мрежа; 

- искането на Кмета да се предостави имота общинска 

собственост – „Шошева къща” на „ВМЗ” ЕАД за приемна; 

 

С решение № 19, взето с протокол № 4 от заседание на 

Общински съвет – Сопот, проведено на 28.12.2011 год. Общински 

съвет- Сопот, прие свои Вътрешни правила за условията и реда за 

предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне 

на обществена информация за повторно ползване. В изпълнение на 

чл.17 от тези правила ежегодно, Председателят на общинския 

съвет, следва да изготвя за постъпилите заявления-искания за 

достъп до обществена информация, като елемент на настоящия 

отчет.През периода от конституирането на настоящия ОбС – Сопот 

до края на 2012 год. са постъпили съответно: 

1 бр. заявление за достъп до обществена информация; 

2 бр. искания за достъп до обществена информация за повторно 

използване; 

1 бр.заявление/искане за достъп до обществена информация/за 

достъп за обществена информация за повторно използване; 

По всички заявления и искания е проведена процедурата за 

предоставяне на обществена информация, разписана в приетите 

вътрешни правила. 

С три от тях се е искало предоставяне на заверени копия на 

решения: 175 и 176 от 2009 г., решение 291 от 2011 г. и решение 
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№ 409 от 2007 г. на ОбС – Сопот. Заявленията/исканията са 

преценени като основателни и достъпът е разрешен във вида и 

начина, по който е поискан от гражданина. Достъп до обществена 

информация е отказан, поради искането на „служебна информация” 

по смисъла на чл.11 и чл.13, ал.2 от Закона за достъп до 

обществена информация, съдържаща лични мнения и становища на 

общинските съветници и няма самостоятелно значение, а е свързана 

с оперативната подготовка на решенията на ОбС – Сопот.Решението 

за отказ е връчено по надлежния ред на гражданина и той не го е 

обжалвал.    

 

С решение № 19, взето с протокол № 4 от заседание на 

Общински съвет – Сопот, проведено на 28.12.2011 год. Общински 

съвет- Сопот, прие свои Вътрешни правила за условията и реда за 

предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне 

на обществена информация за повторно ползване. В изпълнение на 

чл.17 от тези правила ежегодно, Председателят на общинския 

съвет, следва да изготвя за постъпилите заявления-искания за 

достъп до обществена информация, като елемент на настоящия 

отчет.През периода от конституирането на настоящия ОбС – Сопот 

до края на 2012 год. са постъпили съответно: 

1 бр. заявление за достъп до обществена информация; 

2 бр. искания за достъп до обществена информация за повторно 

използване; 

1 бр.заявление/искане за достъп до обществена информация/за 

достъп за обществена информация за повторно използване; 

По всички заявления и искания е проведена процедурата за 

предоставяне на обществена информация, разписана в приетите 

вътрешни правила. 

С три от тях се е искало предоставяне на заверени копия на 

решения: 175 и 176 от 2009 г., решение 291 от 2011 г. и решение 

№ 409 от 2007 г. на ОбС – Сопот. Заявленията/исканията са 

преценени като основателни и достъпът е разрешен във вида и 

начина, по който е поискан от гражданина. Достъп до обществена 

информация е отказан, поради искането на „служебна информация” 

по смисъла на чл.11 и чл.13, ал.2 от Закона за достъп до 

обществена информация, съдържаща лични мнения и становища на 

общинските съветници и няма самостоятелно значение, а е свързана 

с оперативната подготовка на решенията на ОбС – Сопот.Решението 

за отказ е връчено по надлежния ред на гражданина и той не го е 

обжалвал.  

 

С решение № 67 взето на заседание на ОбС – Сопот, проведено 

на 03.08.2012 г. беше приет за сведение  Отчета за дейността на 
Общински съвет – Сопот  и на неговите комисии за периода ноември 

2011 г. – юни 2012 г. В т.2 от решението ми беше препоръчано към 

настоящия отчет да приложа справка за разходваните средства от 

бюджета на Общински съвет за отчитания период. В изпълнение на 

възложеното ми и с оглед сроковете, които правилника ми вменява 

за внасяне на настоящия отчет за разглеждане от една страна и 

осъществяването на счетоводните операции по начисляването на 

разходите в общината в т.ч. и на направените в последния работен 

ден от друга страна, се оказа невъзможно да представя справката 
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към датата на входиране на настоящия отчет в ОбС за разглеждане. 

Справката за разходваните средства от бюджета на Общински съвет 

за отчитания период ще бъде представена, като допълнение на 

първото заседание на ПК, на което ще се разгледа ДЗ, с която 

внасям отчета. 

 

В заключение ще отбележа, че през следващата 2013 г.  

основната задача пред ОбС – Сопот, извън произнасянето по текущи 

въпроси и проблеми, си остава обновяването на съществуващата, 

както и създаване на липсваща нормативна уредба от местен 

характер. Продължават да стоят неуредени обществените отношения 

в сфери като например, изграждане и опазване на зелената 

система, отглеждането на животни и др. за които до този момент 

няма приети и действащи местни нормативни актове.  

 

 

 

 

 

 Мариана Кацарова, 

 

 Председател на ОбС - Сопот 
 

 

 

 

 


