
  Приложение 2

ДЗ№ дата вносител относно решение 
протокол 

№
дата изпълнение

241 19.12.2014

Веселин 

Личев

Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.501.102 - 

публична общинска собственост с площ от 33 кв.м. по Кадастрална карта 

и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска 

собственост.

258 44 8.1.2015

Изготвена Заповед  № РД-09-92/04.03.2015 г. 

за продажба на 33 кв. м за сумата от 660 лв. 

без ДДС. Сключен договор за продажба от 

11.03.2015 г.. Изпълнено 

242 22.12.2014

Веселин 

Личев

Удължаване срока на действие на договор № Д-4/Ю-01-05 от 10.01.2011 г. 

с В и К Пловдив за експлоатация и оперативно управление на 

Пречиствателна станция за битови отпадни води на гр.Сопот

259 44 8.1.2015

Удължаване срока на действие на договор № 

Д-4/Ю-01-05 от 10.01.2011 г. с В и К Пловдив 

с допълнително сполазумение от 09-01-2015 

г. за не повече от две години. 

236 27.11.2014

Веселин 

Личев

Поемане на дълг за собствен принос - 3% по проект , финансиран по 

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.

260 45 22.1.2015

Изработено искаве за кредит от  фонд  

"ФЛАГ" ЕАД /срок на погасяване - 120 месеца 

и мах размерна дълга - 981 000,00 лв. 

Искането е в процес на разглеждане.

243 9.1.2015

Веселин 

Личев

Изменение на Решение №172/28.11.2013 г. за поемане на дълг, по реда на 

Закона за общинския дълг.

261 45 22.1.2015

Срокът на погасяване  на дълга от 12 месеца 

се измена на 24 месеца. Подписан е анекс 

№1от 01.122014г. към Договор за кредит № 

616/26.03.2014г. с "ФЛАГ" ЕАД. Изпълнява се.

244 12.1.2015

Веселин 

Личев

Признаване право на собственост  за имот пл. №166 /по КВС землище на 

гр.Сопот/ - 68080.176.166, местност "Сарая" по КККР на гр.Сопот, 

собственост на Анка Пенчева Дундова, придобит по реда на § 4б от ПЗР 

на ЗСПЗЗ

262 45 22.1.2015

Поръчана скица за актуване на 62/762 ид. 

части като частна обцинско  собственостот 

общ; имотс индификатор  68080.176.166 и ще 

бъде издадена Заповед за деактуване на 

700/762 ид. части.

245 19.1.2015

Веселин 

Личев

Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план /ПУП-ПП/  на елиментите на техническата 

инфраструктора - отливен канал и канализационни колектори от обект 

"Реконструкция и мадернизация на  канализационната мрежа , подмяна на 

амортизираната вопреносна мрежа на гр.Сопот, който са извън  

урбанизираната територия.

263 45 22.1.2015

Изработени ПУП - ПП. Процедирани и 

одобрени с Решения №№ 278 , 279 и 280 от 

26.03.2015г. с протокол №47 на ОбС-Сопот.            

Изпълнено.                      

246 19.1.2015

Веселин 

Личев

Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с 

идентификатори 68080.174.1 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в 

м. "Над техникума" .- "Жилищно стройтелство".

264 46 26.2.2015

Изработен ПУП - ПП. Процедиран и одобрен 

с Заповед № РД-09-425/24.07.2015г. на Кмета 

на община Сопот..              Изпълнено.                      

247 19.1.2015

Веселин 

Личев

Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с 

идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48 по кадастрална карта, 

гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Гара Сопот" за определяне ново 

предназначение на имотите с проектни идентификатори 68080.27.50 - за 

"тренировъчна и спортна конна база" и 68080.27.51 - за "конюшня и 

административно-битова сграда".

265 46 26.2.2015

Изработен ПУП - ПРЗ. Процедиран и одобрен 

с Заповед № РД-09-341/24.07.2015г. на Кмета 

на община Сопот..              Изпълнено.                      

към Решение №313, взето с протокол № 52 от редовно заседание на 

ОбС - Сопот, проведено на 16.09.2015 г. 

на изпълнението на решенията на Общински съвет - Сопот януари 2015 г. - юни 2015 г.

                                                                 СПИСЪК                                                                               
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248 21.1.2015

Веселин 

Личев

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 

ощинска собственост за 2015 г.
266 46 26.2.2015

Годишната програма е влезнала в сила и се 

изпълнява.

249 27.1.2015

Веселин 

Личев

Промяна на Наредба за определяне на размера и администрирането на 

местните такси и цени на услугите в Община Сопот, приета с Решение № 

176, взето с поименно гласуване с протокол № 28 от заседание на ОбС - 

Сопот, проведено на 19.12.2013 г.

267 46 26.2.2015

Наредбата е влезнала в сила и се изпълнява 

250 27.1.2015

Веселин 

Личев

Промяна на Наредба за  размера на местните данъци в Община Сопот, 

приета с Решение № 28, взето с протокол № 5 от 21.02.2008 г., изм. и 

допълн. с Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г., 

Решение № 215, взето с поименно гласуване на 29.01.2010 г., Решение № 

280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 284, взето с 

протокол № 45 от 23.02.2011 г., Решение № 177, взето с протокол № 28 от 

19.12.2013 г. 

272 46 26.2.2015

Наредбата е влезнала в сила и се изпълнява

251 27.1.2015

Веселин 

Личев

Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2015 г. 

269 46 26.2.2015

ОбС  приема Бюджет 2015 г. Същия е в 

процес на изпълнение

28.1.2015

Таня 

Караколева

  Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ 

в Община Сопот за 2014 г., внесен в ОбС с писмо № В-24 от 28.01.2015 г.   

270 46 26.2.2015

ОбС дава съгласие за провеждане на търг с 

явно наддаване за продажба на поземлени 

имоти - частна общинска собственост.В 

процес на изпълнение.

252 30.1.2015

Веселин 

Личев

Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на 

Общинския съвет на Община Сопот за периода юли 2014 г. - Декември 

2014 г.

271 46 26.2.2015

Приема се  за сведение Отчета за 

изпълнението на актовете на Общинския 

съвет на Община Сопот за периода Януари 

2015 г. - Юни 2015 г.

253 3.2.2015

Христо 

Цолев

Отчет на ВК създадена с Решение № 245, взето с протокол № 39 от 

заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.10.2014 г.  

268 46 26.2.2015

Приема се отчета на временната комисия. В 

изпърнение на решението са изготвени 

Докладни записки с вх. № 264/20 032015 г. 

;265/23.03.2015 г. ;266/23.03.2015 г. 

;267/23.03.2015 г. ;268/23.03.2015 г. 

;269/23.03.2015 г. и 270/23.03.2015 г. Всички 

длъжници но общината са поканени за 

погасяване на задълженията .Има дадени на 

съдия изпълнител.

254 9.2.2015

Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.465.5539 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ. Сопот в 

м. "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно 

застрояване".

273 46 26.2.2015

Изработен ПУП - ПРЗ. Процедиран и одобрен 

с Заповед № РД-09-294/24.07.2015г. на Кмета 

на община Сопот..              Изпълнено.                      

255 13.2.2015 Мариана Кацарова

Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот 

и на неговите комисии за периода юли 2014 г. - Декември 2014 г., изготвен 

от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.

274 46 26.2.2015

Приема  се за сведение Отчет за дейността 

на ОбС за периода Януари 2015 г..- Юни 2015 

г.

256 19.2.2015

Веселин 

Личев

Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.174.574 - 

публична общинска собственост с площ, от 134 кв.м. по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска 

собственост.

275 46 26.2.2015

Изготвена Заповед  № РД-09-149/03.04.2015 

г. за продажба на 134 кв. м за сумата от 1340 

лв. без ДДС. Сключен договор за продажба 

от 06.04.2015 г.. Изпълнено 
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257 25.2.2015

Веселин 

Личев Определяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване. 
276 46 26.2.2015

 ОбС приема за сведение Доклад за 

дейността на МКБППМН Община Сопот за 

2013 г.

258 12.3.2015

Веселин 

Личев

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 ( 2015-2017 г.)

277 47 26.3.2015

ОбС избира  К Консгантинов за член на 

временната комисия за извършване на 

проверка на дейността на  "СБДПЛ "Иван 

Раев - Сопот" ЕООД .

259 12.3.2015

Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план  

за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на 

урбанизираната територия) – Отливен канал 1 и Главен канализационен 

клон 7, за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната 

мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.

278 47 26.3.2015

Одобрен ПУП - ПП. Обявени в "Държавен 

вестник" бр. 29. от 21.04.2015г. Приключено

260 12.3.2015

Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на 

урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (югозападна 

част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната 

мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.

279 47 26.3.2015

Одобрен ПУП - ПП. Обявени в "Държавен 

вестник" бр. 29. от 21.04.2015г. Приключено.

261 12.3.2015

Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на 

урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (северна 

част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната 

мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.

280 47 26.3.2015

Одобрен ПУП - ПП. Обявени в "Държавен 

вестник" бр. 29. от 21.04.2015г. Приключено.

262 12.3.2015

Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- 

Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата 

инфраструктура за електропровод, водопровод и канализация до 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68080.174.43 /проектен №, 

68080.174.577/ и 68080.174.76 /проектен № 68080.174.576/ по кадастрална 

карта  и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот, община Сопот в м.”Над 

техникума”.

281 47 26.3.2015

ПУП - ПП обявен. С Докладна записка с изх 

№ С-2951/06.08.2015г. е внесено 

предложение за одобраване от ОбС - Сопот.

263 20.3.2015

Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- 

Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата 

инфраструктура за външно ел. захранване на обект: "Еко къмпинг за 

палатки и места за паркиране на кемпери и каравани" от ТП "Пайталка" 

намиращ се в ПИ 68080.171.177 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри ( КККР ) на гр.Сопот до УПИ 00480.46.30., землище с.Анево, 

община Сопот, област Пловдив 

282 47 26.3.2015

ПУП - ПП обявен. С Докладна записка с изх 

№ С-2959/06.08.2015г. е внесено 

предложение за одобраване от ОбС - Сопот.

264 20.3.2015

Веселин 

Личев

Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

самостоятелна сграда - Павилион частна общинска собственост с 

кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.717.1 и 717.2, попадащ в 

поземлен имот /ПИ/ 68080.503.717 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри /КККР/ на гр.Сопот /УПИ I - детско учреждение ул."Ив.Вазов", 

кв.73 по РП на гр.Сопот/

283 47 26.3.2015

ОбС не приема докладна записка               № 

264/20.03.2015 г… Процидура по промяна на 

КК /изготвено геодезическо заснемане/ ;  

поръчана нова скица на имота ; изготвен нов 

Акт №282/07.08.2015 г. и продължаване на 

процедурата , актуализиране на оценката и 

входиране на  ДЗ в ОбС
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265 23.3.2015

Веселин 

Личев

Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ 

от 40 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - 

за търговски обект за продажба на закуски и/или търговски модул по 

смисъла на чл.56 от ЗУТ

284 48 27.5.2015

Изготвена Заповед № РД-09-356/29.06.2015 г. 

за търга и проведен конкурс на 29.07.2015 г. 

Изготвен  Протокол от проведен конкурс от 

29.07.2015 г. Продължава процедурата по 

изготвяне на Заповед и сключване на 

Договор със спечелилия участник "Везел 92" 

ЕООД на цена 768 лв. /без ДДС/.

266 23.3.2015

Веселин 

Личев

Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ 

от 43 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - 

за търговски обект и/или търговски модул по смисъла на чл.56 от ЗУТ

285 48 27.5.2015

Изготвена Заповед № РД-09-357/29.06.2015 

г.за търга и проведен конкурс на 29.07.2015 г. 

Изготвен  Протокол от проведен конкурс от 

29.07.2015 г. Продължава процедурата по 

изготвяне на Заповед и сключване на 

Договор със спечелилия участник "Везел 92" 

ЕООД на цена 726 лв. /без ДДС/.

267 23.3.2015

Веселин 

Личев

Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински 

обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с 

кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.3 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот

286 48 27.5.2015

Изготвена Заповед № РД-09-391/10.07.2015 г. 

за търга. Търгът ще се проведе на  

11.08.2015 г. с начална тръжна  цена 200,00 

лв. /без ДДС/.

268 23.3.2015

Веселин 

Личев

Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински 

обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с 

кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8338.2 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот

287 48 27.5.2015

Изготвена Заповед № РД-09-358/29.06.2015 г 

.за търга и проведен конкурс на 30.07.2015 г. 

Изготвен  Протокол от проведен конкурс от 

30.07.2015 г. Поради по-малко от две 

подадени оферти търга се отлага.

270 23.3.2015

Веселин 

Личев

Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински 

обект:Временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - Павилион с 

кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.5 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот

288 48 27.5.2015

Изготвена Заповед № РД-09-3912/10.07.2015 

г. за търга. Търгът ще се проведе на  

11.08.2015 г. с начална тръжна  цена 301,00 

лв. /без ДДС/.

271 8.4.2015

Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура за обект:" Подземна кабелна 

линия 20 Kv част от трасе - "Метоха" към трафопост "Пайталка" в 

землището на гр.Сопот.

289 48 27.5.2015

Одобрен ПУП - ПП. Обявени в "Държавен 

вестник" бр 46. от 23.06.2015г. Приключено

273 23.4.2015

Мариана 

Кацарова

Приемане на Наредба за условията и реда за именуване и преименуване 

на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни 

знаци на територията на Община Сопот

290 48 27.5.2015

ОбС приема на ГФО за 2013г.на  

“Медицински център I - Сопот" ЕООД и да 

бъде публикуван в търговскиа регистър на 

АП. Тече 14 дневния срок на областния 

управител.

276 15.5.2015

Веселин 

Личев

Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на СБДПЛ "Иван Раев  - 

Сопот" ЕООД

294 50 22.6.2015

ОбС приема на ГФО за 2014г. на  СБДПЛ 

"Иван Раев  - Сопот" ЕООД е и  публикуван в 

търговскиа регистър на АП. 

5.5.2015274

Решение 291 е върната от обласния 

улравител за ново обсъждане и е взото ново 

Решение № 293 от ОбС - Сопот27.5.201548291

Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.501.74 с площ  от 

34 кв.м. и 68080.501.75 с площ от 20 кв.м. - публична общинска 

собственост по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на 

гр.Сопот - в частна общинска собственост.

 Веселин 

Личев 
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279 1.6.2015

Веселин 

Личев

Сключване на договор със СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ЕВРОПАЦИЕНТ" с цел стабилизиране и надграждане управлението на 

икономическата и медицинската дейност на "СБДПЛ Иван Раев - Сопот" 

ЕООД

295 50 22.6.2015

ОбС не приема докладна записка               № 

278/01.06.2015 г...

В-116/1 10.6.2015

Областен 

управител

Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания 

на Решение № 291 в пункт І ; т. 1 ; т. 2 ; пункт ІІІ , взето с протокол 48 от  

27.05.2015 г.

293 50 22.6.2015

1. Изготвена Заповед  № РД-09-

422/23.07.2015 г. за продажба на 20 кв. м за 

сумата от 300 лв. без ДДС за ПИ 

68080.501.75. Сключен договор за продажба 

от 04.08.2015 г..                                           2. 

Изготвена Заповед  № РД-09-423/23.07.2015 

г. за продажба на 34 кв. м за сумата от 510 

лв. без ДДС за ПИ 68080.501.74.  Предстой 

заплащани и сключен на договор за 

продажба

280 4.6.2015

Мариана 

Кацарова

Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското търговско 

дружество „СБДПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и 

седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и 

промяна на учредителния акт.  

292 49 8.6.2015

Общинското търговско дружество „СБДПЛ 

„Иван Раев-Сопот“ ЕООД се променя в 

"Многопрофилна болница за долекуване и 

продължително личение" СБДПЛ „Иван Раев-

Сопот“ ЕООД. Вписана е промяната в 

търговскиа регистър на АП.Утвърден е нов 

Правилник за устройството , дейността и 

вътрешния ред.  Чака се становищета на 

министерството на  здравеопазването.

281 11.6.2015

Веселин 

Личев

Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на „Медицински център 

1 – Сопот“ ЕООД

296 50 22.6.2015

ОбС приема на ГФО за 2014г .на  

“Медицински център I - Сопот" ЕООД и е  

публикуван в търговскиа регистър на АП. 

277 21.5.2015

Веселин 

Личев

Предоставяне безвъзмезно право на ползване вурху част от общински 

имот , представляващ І-ви етаж , западното крило със самостоятелен вход 

отсграда с индификатор 68080.503.1358.1, Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот /УПИ  1 , кв.62 по РП на гр. 

Сопот/ с акт на ПОС №263/22.04.2015г., на Агенция по заетостта за 

осъществяване дейността на Дирекция бюро по труда /ДБТ/ - гр. Карлово, 

клон гр. Сопот

297 50 22.6.2015

 Изготвена Заповед  № РД-09-421/23.07.2015 

г.  за настаняване на наемателя. Договор  от 

04.08.2015 г. е изпратен  за подпис от 

Агенцията по заетостта.              
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