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О Т Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии 

 за периода януари 2016 г. – юни 2016 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 8-ми пореден 

Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите  комисии за разглеждане 

в съвета за  периода  януари 2016 г. – юни 2016 г. 

В отчитания период, който ще наричам, по долу за краткост периода е 

разгледана дейността на четвъртия Общински съвет в община Сопот / мандат 2015 – 

2019 г./, след обособяването й като такава през 2003 г.  

През периода  в ОбС работят 6 постоянни комисии, както следва:   

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

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

дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм” - с 

численост 7 общински съветника;  

3.ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, 

екология, земеделие и водни ресурси” -  с численост 7 общински съветника;  

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

местното самоуправление” - с численост 7 общински съветника;  

5.ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, 

приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, 

инвестиционна политика и трудова заетост” - с численост 7 общински съветника;  

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

и разкриване на конфликт на интереси” - с численост - 7 общински съветника.   
 

Заседанията на постоянните комисии и присъствието на съветниците на тях са 

представени в табличен вид, който за  периода изглежда така: 
 

В отчитания период  в  ОбС – Сопот настъпиха следните персонални промени: 

-    С решение № 134-МИ/12.01.2016 г. на ОИК - Сопот бяха прекратени 

правомощията на общинският съветник от Листата на БСП – Валя Куйкова-Пулева, 

поради заемането от нея на щатна длъжност в администрацията. На нейно място за 

общински съветник беше обявена за избрана Милена Кирилова Радева.  

-       С решение № 24 от 25.01.2016 г. на ОбС се направиха и персонални 

промени в съставите на ПК, както следва: 
- Марин Маринов Бодуров, беше освободен като член на ПК“ОКЗ...“ и избран за 

член на ПК“БиФ“; 
- Станислав Илиев Стоенчев, беше избран за член на ПК“ОКЗ...“ и ПК“УКИ...“; 
- Милена Кирилова Радева, беше избрана за член на ПК“АПВ...“ и ПК“СД....“; 
- Тодор Василев Караколев, беше избран за Председател на ПК“АПВ...“ 
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Постоянните комисии са провели общо 25 заседания свикани като 

самостоятелни, както следва: 

 

№

  

Постоянна 

Комисия  

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседания 

% 

присъствие 

Брой 

разгледани 

ДЗ 

1.  ПК „АПВ….” 
Председател-Т.Караколев 

7 5 83% 5 

2. ПК“Б и Ф“ 
Председател-Катя Адърска-Даскова 

5 5 84% 7 

3. ПК „ОКЗ ……”  
Председател-Евгени Димов 

7 5 86% 5 

4.  ПК „УТ ……”  
Председател-Мариана Кацарова 

7 4 89% 8 

5. ПК „СД…”  
Председател-Георги Григоров 

7 4 82% 6 

6. ПК „УКИ…”  
Председател-Марин Бодуров 

7 2 93% 2 

 

  

Проведените съвместни заседания на две и повече комисии и на всички 

постоянните комисии са 16, както следва: 

 

 

№

  

Постоянни 

комисии 

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседани

я 

% 

присъства

щи 

Брой 

разгледан

и ДЗ 

1 Всички постоянни комисии 17 10 88% 4 

2 ПК „БФ” и ПК“АПВ“ 12 2 92% 3 

3 ПК „АПВ” и ПК“СД“ 14 2 85% 3 

4 ПК „ОКЗ” и ПК“СД“ 14 1 64% 1 

5 ПК „АПВ” и ПК“УТ“ 14 1 86% 1 

 

Анализът на изнесеното в таблиците по-горе показва, че през отчитания период 

има спад на посещаемостта  спрямо предходния период, макар, че това е 

математическото изчисление, анализа следва да отчете и изключително големия брой 

свикани заседания на ПК в периода – общо 41. Проведени са 25 самостоятелни 

заседания на ПК  при средната посещаемост  86% и 90% в предходния отчетен период 

Проведени са 16 заседания, свикани като заседания на две и повече комисии или общи 

за всички ПК,  при средна посещаемост – 86% и 91% в предходния отчетен период. 

През отчитаният период с най-голяма натовареност бяха ПК“БиФ“, ПК“АПВ“ и 

ПК“ОКЗ“ и ПК“УТ“  с общо 25 разгледаните докладни записки  и материали.  

 

Следващата таблица показва персоналната заетост и посещаемост на 

общинските съветници в заседания на постоянните комисии и на сесии през отчитания 

период:  
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№
 п

о
 р

ед
 

трите имена 

 О
Б

Щ
О

 

о
т
съ

ст
в

и
я

 

 

Заседания на 

ПК 

Заседания на 

ОбС 

п
р

и
съ

ст
в

и
я

 

о
т
съ

ст
в

и
я

 

 

п
р

и
съ

ст
в

и
я

  

о
т
съ

ст
в

и
я

 

1 Атанас Георгиев Ласков 6 19 6 6 0 

2 Васил Петров Максимов  6 16 5 5 1 

3 Георги Александров Григоров 8 16 6 4 2 

4 Георги Христов Алексиев 1 23 1 6 0 

5 Димо Димитров Димов 1 24 1 6 0 

6 Евгени Тодоров Димов 0 26 0 6 0 

7 Катя Николова Адърска - Даскова 5 22 4 5 1 

8 Красимир Георгиев Цветков 6 16 6 6 0 

9 Мано Манов Мановски 3 22 2 5 1 

10 Марин Маринов Бодуров 1 25 1 6 0 

11 Мария Георгиева Димитрова 2 26 1 5 1 

12 Милена Кирилова Радева 9 14 9 6 0 

13 Младен Стоянов Димитров 0 26 0 6 0 

14 Петър Иванов Райчинов 5 21 5 6 0 

15 Станислав Илиев Стоенчев 0 19 0 6 0 

16 Тодор Василев Караколев 0 25 0 6 0 

 

Информация за внесените, разгледаните в постоянните комисии и приетите 

проекти за решения в ОбС – Сопот през отчитания период са отразени в таблица 

приложение 1 към настоящия отчет. Таблицата носи информация за предмета на 

докладните записки, вносителите, постоянната/ните комисии които са разглеждали 

докладните и са се произнесли със становище, № на решение, № на протокол и дата на 

заседанието на ОбС, на което е прието решение по съответната докладна записка, както 

и е отразено начина на гласуване /обикновено или поименно/ и съответните гласове – 

„за“, „против“ или „въздържал се“.  

 

 Анализът на прил. 1 показва, че в периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.: 

 - 52 са внесените докладни записки – 43 от Деян Дойнов – Кмет на общината / 4 

от тях изтеглени/, 6 – от Мариана Кацарова–Председател на ОбС, 2–от Катя Адърска-

Даскова – Председател на ПК“БиФ“, 1–от Станислав Стоенчев /изтеглена/;  

 - 3 са други материали по които ОбС се е произнесъл с решение; 

 

За произнасянето със становища по ДЗ на постоянните комисии им е било 

необходимо да проведат следния брой заседания – за една ДЗ – 8 заседания, за една 

4заседания, за две ДЗ – по 2 заседания за останалите по 1 заседание. 
 

 

През отчитания период няма създавани временни комисии.  
 

Шест са заседанията /сесиите/ на ОбС – Сопот, проведени през периода, като 3 

от тях са редовни и 3 са извънредни. Присъствието на съветниците в 6-те заседания е 

94,12%. 
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През отчитания период Общински съвет – община Сопот е взел 36 решения – от 

№ 22 до № 57. Анализът на гласуването на решенията показва, че от взетите 36 

решения: 

- 27 бяха взети с пълно мнозинство от присъствалите; 

- 8 с квалифицирано мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече 

общински съветника; 

- 1 е взето с обикновено мнозинство; 
 

Отделно от това, 23 от всички решения са взети в процедура на поименно 

гласуване, а 1 в процедура на тайно гласуване.   
 

През отчитания период има – 1 /едно/ оспорено от Кмета на общината решение, 

което е потвърдено без изменение от Общинския съвет и 1 едно върнато от 

Областния управител решение за ново разглеждане, което с решение на ОбС беше 

отменено, с оглед мотивите за  законосъобразност на Областния управител.  

 

През периода са постъпили 4 броя писмени питания от общински съветници, 

както следва: 

– от  Евгени Димов – 1 бр.; 

- от Марин Бодуров - 3 бр.; 
 

На питанията е отговорено писмено от Кмета на общината.  
 

През отчитания период в ОбС няма постъпили искания за достъп до обществена 

информация.    

 

В изпълнение на решение № 67 взето на заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

03.08.2012 г. уведомявам, че са представени искания от Председателя на ОбС – Сопот в 

изпълнение на правилата на СФУК, въведени в община Сопот, за изплащане и 

отразяване на разходи в дейност 123 „Общински съвет” по видове, както следва: 

 - по §§ 1015 ”материали” – 415 лв. – в т.ч. за канцеларски материали - 185 лв., 

за цветя и венци – 85 лв., за тонер касети – 134 лв. и 11 лв. за почистващи препарати и 

консумативи;  

- по §§ 1020”външни услуги” – 1229 лв. в т.ч. за телефонни разговори– 1198 лв. 

и 31 лв. - други.   

 

 

 

 Мариана Кацарова, 

 

 Председател на ОбС - Сопот 
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ДЗ                                 

№
дата вносител ОТНОСНО

Становище 

на ПК….

решение      

№  

протокол                      

№

дата на 

заседанието 

на ОбС

вид гласуване 

О-обикновено, 

П-поименно

за против
въздържал 

се

18 8.1.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за

поддържане и опазване на обществения ред, околната среда,

безопастността на движението, чистотата и общественото имущество

на територията на Община Сопот

АПВ 25 5 25.1.2016 О 15 0 0

 310/7 12.1.2016 Деян Дойнов

Оспорване на Решение № 9, взето с протокол № 4 от заседание на

ОбС – Сопот, проведено на 29.12.2015 г. по Докладна записка с

вх.№ 310/18.09.2015 г. – Даване разрешение за изготвяне на

проект за Подробен устройствен план - План за регулация и

застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор

68080.171.642 по кадастрална карта и кадастрални регистри,

гр.Сопот, общ.Сопот в м."Под краварника" за определяне на

ново предназначение на имота - за"Кравеферма".

УТ 26 5 21.1.2016 О 13 0 2

19 14.1.2016
Мариана 

Кацарова

Окончателен протокол за разпределение на собствеността на

активите – В и К системи и съоръжения между държавата и Община

Сопот, във връзка с писмо на Министерство на регионалното

развитие и благоустройството, / МРРБ/ с техен изх.№ 03-02-

320/28.12.2015 г. и вх.№ В-16/14.01.2016 г. на ОбС - Сопот. 

УТ 27 5 25.1.2016 П 14 0 0

20 14.1.2016
Мариана 

Кацарова

Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за

начина на гласуване на представителя на общината в общото

събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 28.01.2016 г.

с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ 02-12#1 от

28.12.2015 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената

територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Пловдив.  

УТ 28 5 25.1.2016 П 14 0 0

21 18.1.2016
Мариана 

Кацарова

Промяна в състава на ПК при ОбС - Сопот, във връзка с

прекратяването на правомощията на общински съветници и

встъпване в длъжност на нови общински съветници

без 24 5 25.1.2016 за всяка точка по отделно

22 19.1.2016 Деян Дойнов
Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска

администрация" в Община Сопот
БФ+АПВ 23 5 25.1.2016 О 15 0 1

23 19.1.2016 Деян Дойнов

Ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от

Министерство на финансите за плащане на задължения на Община

Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по

Оперативни програми със средства от ЕС.

БФ 22 5 25.1.2016 П 16 0 0

24 21.1.2016 Деян Дойнов

Даване на предварително съгласие за прокарване на трасета за 

захранващ електропровод и водопровод, предмет на Подробен 

устройствен план - парцеларен план / ПУП-ПП/ за захранване на 

поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48, 

местност "Гара Сопот" по кадастрална карта и кадастрални регистри 

/КККР/ на гр.Сопот. 

УТ 32 6 21.3.2016 П 16 0 0

25 21.1.2016
Мариана 

Кацарова

Писмо-искане / В-234/03.12.2015 г./ на Кмета на Община Сопот за 

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

включени в комисията по чл.25 ал.1 от Наредбата за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

без 29 5 25.1.2016 О
гласувано е отделно по всяка 

точка от решението

ЗАБЕЛЕЖКА



ДЗ   № дата вносител ОТНОСНО
Становище 

на ПК….

решение      

№  

протокол                      

№

дата на 

заседанието 

на ОбС

вид гласуване 

О-обикновено, 

П-поименно

за против
въздържал 

се

26 22.2.2016
Мариана 

Кацарова

Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – 

Сопот и на неговите комисии за периода юли 2015 г. – декември 2015 

г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот

всички ПК 31 6 21.3.2016 О 16 0 0

27 25.2.2016
Деян              

Дойнов

Преразглеждане размера на такса за чистота на териториите за 

обществено ползване 4,0 на хиляда върху по-голямата от двете 

величини: отчетна стойност и данъчна оценка на имота, заплащана от 

ВМЗ ЕАД за 2016 г.

БФ+АПВ

28 25.2.2016 Деян Дойнов
Частично опрощаване на лихви по неизплатени публични 

задължения на ВМЗ ЕАД към Общината
БФ+АПВ

29 29.2.2016 Деян Дойнов
Приемане на Програма за управление на Община Сопот - 2015-2019 

г.  
всички ПК

В-25/1 2.3.2016 ПК"ОКЗ"

Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 

Община Сопот през 2015 г., внесен с писмо с вх.№ В-25/19.01.2016 г.

ОКЗ 30 6 21.3.2016 О 15 0 0

30 9.3.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддавене на: Сграда за 

обществено хранене /Кафе - сладкарница "Червено петле"/ с 

кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.501.1518.15 по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, ул. "Ив. Вазов" 55

СД+АПВ 33 6 21.3.2016 П 11 3 0

31 10.3.2016 Деян Дойнов Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост за 2016 г.
СД+АПВ 36 7 20.4.2016 П 16 0 0

32 11.3.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество

АПВ

33 14.3.2016 Деян Дойнов

Изменение на Решение № 261, взето с поименно гласуване с 

протокол № 45 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 

22.01.2015 г. в заседателната зала на ОбС - Сопот

БФ 34 6 21.3.2016 П 14 0 0

34 16.3.2016 Деян Дойнов
Определяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално 

ползване

35 17.3.2016 Деян Дойнов
Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за 

периода 2015-2019 година
СД 35 7 20.4.2016 П 16 0 0

36 21.3.2016 Деян Дойнов Приемане проекто-бюджета на Община Сопот за 2016 г. всички ПК 50 9 30.5.2016 П 15 0 0

37 25.3.2016 Деян Дойнов

Приемане на нова "Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, околната среда и собствеността на територията на 

Община Сопот"

АПВ

38 25.3.2016 Деян Дойнов Закриване на звено в дейност "Други дейности по икономиката" БФ 37 7 20.4.2016 О 14 2 0

39 31.3.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддавене на общински 

обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 

68080.502.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

/КККР/ на гр. Сопот

СД 38 7 20.4.2016 П 16 0 0

40 31.3.2016 Деян Дойнов

Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с 

площ от 40 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по 

смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност, 

продажба на закуски

СД 39 7 20.4.2016 П 16 0 0

ИЗТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ИЗТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ИЗТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ
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41 4.4.2016 Деян Дойнов

Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с 

идентификатор 68080.175.385 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за 

определяне ново предназначение на имота за "обществено 

обслужване". 

УТ 40 7 20.4.2016 О 16 0 0

42 5.4.2016 Деян Дойнов

Изграждане на "Зона за отдих" върху общински терен с площ 43 

кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с 

КИ: 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот (УПИ I - Дом на услугите, 

поща, универмаг, кв.26 по РП на гр. Сопот) по скица, одобрена от 

Главния архитект на Общината 

УТ

43 7.4.2016 Деян Дойнов

Учредяване право на строеж на EVN-БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД-КЕЦ Карлово - за изграждане на 

нов Бетонов комплектен трафопост /БКТП/ "Гара Сопот", в общински 

имот с идентификатор 68080.71.68 по Кадастрална карта /КК/ на гр. 

Сопот и предварително съгласие за прокарване на трасе за кабели 20 

kV

УТ 41 7 20.4.2016 П 16 0 0

44 8.4.2016 Деян Дойнов

Изменение на Решение №22, взето с поименно гласуване с протокол 

№5 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 25.01.2016 г. за 

ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от 

Министерство на финансите за плащане на задължения на Община 

Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по 

Оперативни програми със средства от ЕС

БФ 42 7 20.4.2016 П 15 1 0

45 8.4.2016 Деян Дойнов

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

(ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: 

"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услиги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване 

на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здрвеопазване",  Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 

"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

СД 43 7 20.4.2016 П 16 0 0

46 11.4.2016

Деян Дойнов

Обявяване на имот с идентификатор 68080.175.383 с площ 105 кв.м., 

местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот от публична - в 

частна общинска собственост, и приемане и одобряване на пазарна 

оценка на имота СД 44 7 20.4.2016 П 16 0 0

47 11.4.2016
Станислав 

Стоенчев

Даване на разрешение за закупуване на ПИ с КИ: 68080.119.118, 

актуван с АКТ №291 за ЧОС

48 13.4.2016 Деян Дойнов

Разкриване на 16 нови щата в дейност "Чистота" във връзка със 

стартиране самостоятелното извършване от Общината на услугите 

сметосъбиране и сметоизвозване
всички ПК 45 7 20.4.2016 О 14 0 0

49 14.4.2016
Мариана 

Кацарова

Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за 

начина на гласуване на представителя на общината в общото 

събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2016 г. 
всички ПК 46 7 20.4.2016 П 16 0 0

50 25.4.2016 Деян Дойнов

Даване съгласие за участие на община Сопот като партньор в проект 

по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

разтеж" 2014-2020

ОКЗ+СД

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ИЗТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

ИЗТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
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51 26.4.2016 Деян Дойнов

Приемане на "НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 

ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА НА 

ОБЩИНАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ И 

КОНСТАТИРАНИ НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ IV, V И VI 

КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ"

АПВ+УТ 58 11 28.7.2016

52 28.4.2016 Деян Дойнов
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в

община Сопот 2017 г.
ОКЗ 51 9 30.5.2016 О 15 0 0

53 4.5.2016 Деян Дойнов

Даване на разрешение за ползване на средства по извънбюджетната

сметка на Община Сопот (BG58RZBB01553220066900), в размер на

80000.00 (осемдесет хиляди) лв., за погасяване на част от паричните

задължения към Община Карлово, натрупали се вследствие на

депонирането на ТБО с произход Община Сопот в Регионално депо

за ТБО на гр.Карлово по силата на Договор № Д-56 от 01.09.2015 г.

всички ПК 47 8 9.5.2016 П 14 2 1

54 5.5.2016 Деян Дойнов

Учредяване право на пристрояване с площ от 40 кв.м., към първи

етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - с

учредено право на строеж в общински имот 68080.502.1433, ул."Гоце

Делчев" № 6 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на

гр.Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева.

СД 52 9 30.5.2016 П 14 0 0

55 13.5.2016 Деян Дойнов
Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот
СД 53 9 30.5.2016 П 15 0 0

56 17.5.2016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи договор за 

заем за послужване с Община Садово, с който последната предоставя 

за временно управление собствената си вещ, а именно: Специален 

автомобил - сметосъбирач, марка "МАН", модел "26.272" с рег. № РВ 

0547 АС, номер на двигател: 2486896094D381

СД 54 9 30.5.2016 О 15 0 0

53/2 18.5.2016
Областен 

управител

Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите 

изисквания на Решение № 47, взето с протокол № 8 от извънредно 

заседание на ОбС – Сопот, проведено на 09.05.2016 г. 

48 9 30.5.2016 П 14 0 0

57 25.5.2016 Деян Дойнов Приемане на Програма за закрила на детето 2016-2017 г. ОКЗ 59 11 28.7.2016

58 25.5.2016 Деян Дойнов

Изменение на Решение №42, взето с поименно гласуване с протокол 

№7 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 20.04.2016 г. 

за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от 

Министерство на финансите за плащане на задължения на Община 

Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по 

Оперативни програми със средства от ЕС.

всички ПК 49 9 30.5.2016 П 13 0 1

59 7.6.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите в община Сопот

АПВ 60 11 28.7.2016

60 15.6.2016 Катя Адърска
Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „МБПЛ”Иван 

Раев - Сопот” ЕООД;
БФ 55 10 22.6.2016 П 16 0 0

61 15.6.2016 Катя Адърска
Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на „Медицински 

център 1 – Сопот” ЕООД.
БФ 56 10 22.6.2016 П 16 0 0

ЗАБЕЛЕЖКА
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В-187-3 17.6.2016
комисия по 

отличията

Предложение за удостояването на доц. д-р Григорий Цветанов 

Вазов с отличието „Почетен гражданин на гр.Сопот“.
без 57 10 22.6.2016 тайно 16 0 0

62 22.6.2016 Деян Дойнов

Вземане на решение за кандидатстване на Община Сопот в 

партньорство с Община Карлово по процедура за набиране на 

проектни предложения BG16М10З002-2.001 по приоритетна ос 2 

"Отпадъци" на Оперативна програма"Околна среда 2014-2020 г."

УТ

63 24.6.2016 Деян Дойнов

Изменение и допълнение на Решение № 43 взето с поименно 

гласуване с протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – 

Сопот, проведено на 20.04.2016 г. относно: Даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна 

ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа 

до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес". 

Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с 

увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване 

до услуги за социално включване и здравеопазване",  Процедура 

"ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ 

ОКЗ 61 11 28.7.2016

64 27.062016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи 

Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, 

представлявано от Станимир Петров Лазов, за закупуване на 330 

(триста и тридесет) броя съдове за ТБО - пластмасови контейнери 

тип "Кука" с обем 240 литра.

65 27.062016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи 

Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, 

представлявано от Станимир Петров Лазов

БФ+СД 65 11 28.7.2016

66 27.062016 Деян Дойнов

Упълномощаване на Кмета на Общината да сключи договор за 

банков кредит в размер до 300 000 /триста хиляди/ лв., със срок за 

погасяване до 20 /двадесет/ год. и лихва до 8 /осем/ на сто.

БФ 66 11 28.7.2016

67 29.6.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на две 

самостоятелни помещения в сграда с идентификатор 

68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване /Битов 

комбинат/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККК/ на 

гр. Сопот

СД 62 11 28.7.2016

68 29.6.2016 Деян Дойнов
Приемане на нова Наредба за устройство, управление и поддържане 

на гробищните паркове на територията на Община Сопот
АПВ

69 29.6.2016 Деян Дойнов

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатация на язовири и 

рибарник - публична и частна общинска собственост

СД
СЪС СТАНОВИЩЕ СЕ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

СЪС СТАНОВИЩЕ СЕ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА


