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О Т Ч Е Т 

за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите 

комисии за периода януари 2013 г. – юни 2013 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 януари 2013 – юни 

2013 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. 

 

Няма промени в персоналния състав на общинските съветници 

през 1-вото полугодие на 2013 г., като работата продължи чрез  

първоначално сформираните 6 постоянни комисии: 

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.   
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През отчитания период, общинския съветник Анелия Бочева, 

подаде оставка като председател на ПК”БиФ” и като 

зам.председател на съвета.ОбС избра нови председатели на ПК. 

 

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-Катя 

Адърска-Даскова 

5 5 68% 6 

2 ПК „ОКЗ………”  

Председател-М.Бодуров 

7 3 76% 3 

3 ПК „УТ ……”  

Председател-Н.Георгиева 

7 3 86% 6 

4

.  

ПК „АПВ….” 

Председател-Д.Дойнов 
7 6 67% 9 

5 ПК „СД………”   

Председател  

Константин Константинов 

7 5 

 

74% 9 

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 85% 1 

2 ПК „ УТ”  

ПК „АПВ………”   

14 3 86% 6 

3 ПК „Б и ф………” 

ПК „АПВ….” 

12 1 92% 3 

4 ПК „ОКЗ………” 

ПК „АПВ….” 

14 1 64% 1 

 

 

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

този период  се наблюдава спад на посещаемостта на заседанията 

на ПК спрямо предходния 6-месечен период. Проведени са 22 

самостоятелни заседания на ПК, спрямо 19 през предходния отчетен 

период при средна посещаемост 74% спрямо 87% 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. 



3/9 Приложение 1 към Решение № 134, взето с протокол № 21  от заседание на Общински съвет – община Сопот, 

проведено на 01.08.2013 г.  

 

 

Проведени са 4 заседания, свикани като общи за всички ПК, на 

които е разглеждана ДЗ за отчета за изпълнението на бюджета на 

общината за 2012 г. и за приемане на бюджета за 2013 г. 

Съвместните заседания на 2 и повече комисии са били 5 при средна 

посещаемост – 81%. Продължава практиката, 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 януари 2013 - юни 2013 г. са по теми, както 

следва: 

 ПК „Бюджет и финанси”  /Б и Ф/: 
- Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис 

на заповед за получаване на 20% авансово плащане по договор за 

безвъзмездна финансова помощ №DIR 51011116 - CO30/08.08.2012 г.; 

- Приема на ГФО на общинските търговски дружества „Медицински 

център 1 – Сопот” ЕООД и „СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот” ЕООД; 

- Одобряване на допълнително споразумение към Договор за 

партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово 

и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и 

тракийските царе”. 

 

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

туризъм” /ОКЗ…/: 

- Приемане на План за изпълнение за 2013г. на НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-2020/ и на ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА 

ДЕТЕТО ЗА 2013-2014 г. 

- разглеждането на постъпили молби от граждани за отпускането 

на еднократни парични помощи /ЕПП/, като за периода са постъпили 

18бр. молби, разгледани са 19 бр./ в т.ч. 4 бр. от предходния 

период /,ЕПП е отпусната по 8 от тях на обща стойност 2100 лв., 

по 3 от молбите на комисията и предстои да изрази становище за 

вземане на решение през 2-рото полугодие на 2013 г.; 

 

 ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални 

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

- комисията разгледа и подготви становища по ДЗ, свързани с 

разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове, както 

в урбанизираната и извън нея територии от землището на община 

Сопот;  

- 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.; 

- Съгласие Община Сопот да кандидатства съвместно с „Българска 

асоциация спорт за всички” пред Министерство на физическото 

възпитание и спорта за реализирането на проект–„Създаване на 

фитнес център на открито”; 
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- върна на вносителя за преработка ДЗ относно предварително 

съгласие за изготвяне на подробен устройствен план - план за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, частично за имот в 

урбанизираната територия на гр.Сопот; 

 

  ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, 

развитие на местното самоуправление” /АПВ…./ - през този период 

комисията беше най-натоварена и разгледа най-голям брой докладни 

записки в сравнение с останалите ПК – 6 бр. в самостоятелни 

заседания и още 8 бр. в съвместни заседания. Произнесе се със 

самостоятелни становища по докладни записки относно: 

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

неговите комисии за периода VІІ 2012 - ХІІ 2012 г.; 

- Включване допълнително на 300 работника и служители на "ВМЗ" 

ЕАД към предлаганата от общината социална услуга "Обществена 

трапезария" 

- Изменение на Решение № 97/27.12.2012 г. и Решение № 

90/29.11.2012 г., както и за отмяна на Решение № 99/21.01.2013 

г. на Общински съвет – Сопот; 

- Отмяна на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, 

приета с Решение №77, взето с Протокол № 13 от 10.06.2004г. и 

изменена с Решение №145, Протокол №17 от 19.03.2009г. и приемане 

на нова Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на 

кучета - домашни любимци и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Сопот. 

 

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

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

период комисията се оказа с висока степен на натовареност и 

разгледа голям брой докладни записки. Произнесе се със становища 

по ДЗ относно:  

- приемане на годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите общинска собственост за 2013 г.и нейното актуализиране 

във връзка с включване на допълните имоти – общинска 

собственост,предмет на управление и разпореждане през 2013 г.; 

-  разпореждане с имоти общинска собственост чрез продажба и 

ликвидиране на съсобственост 

- управление на имоти общинска собственост чрез отдаването им 

под наем; 

- възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба 

№2/15.03.2002 на МТИТС. 

 

 ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” – 

комисията няма проведени заседания.  

 

Общо 9 са заседанията на ПК, които бяха проведени като 

съвмести между две комисии и като заседания на всички ПК. 

Разглежданите на тези заседания ДЗ бяха относно, както следва: 
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 ПК”УТ“ и ПК“АПВ...“:  

- разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове, и 

одобряване на изготвени такива, както в урбанизираната така и 

извън нея територии от землището на община Сопот; 

 

 ПК“АПВ....“ и ПК”ОКЗ“: 

- Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на общинско дружество "Специализирана 

болница за долекуване и продължително лечение "Иван Раев" - 

Сопот" ЕООД и обявяване на нов конкурс; 

 

 ПК“АПВ....“ и ПК”БиФ“: 

- Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проекти по 

оперативна програма "Административен капацитет" /ОПАК/ 

 

 ПК“СД....“ и ПК”УТ“: 
- управление на имоти общинска собственост чрез отдаването им 

под наем; 

 

 Съвместни заседания на всички ПК - общо 4, на които беше 
гледана докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение 

на Бюджета на Община Сопот за 2012 година и Приемане на Бюджета 

за 2013 г.Гледането на тази ДЗ едновременно от всички ПК следва 

традицията 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, продължи работата на ВК, създадена с 

решение 91, взето на заседание, проведено на 29.11.2012 г., за 

извършване на проверка на  дейността на общинското търговско 

дружество СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот” ЕООД. Със свои Решения ОбС 

– Сопот по предложение на Председателя на ВК удължи срока на 

работа на комисията до 30.04.2013 г. Комисията е провела 8 

заседания. Към момента на съставяне на настоящия отчет все още 

не се е произнесла със доклад за извършената работа и 

констатираните факти и обстоятелства. 

 

През отчитания период, в  изпълнение на решение на съвета 

стартира втора и трета процедури по провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД. Втората 

процедура беше прекратена, поради не излъчване на класиране от 

конкурсната комисия, заради не достигната задължителна минимална 

оценка от кандидата. В момента тече третата процедура.  

 

През отчитания период в Общински съвет – Сопот са внесени 43 

бр. докладни записки, от които 6 са изтеглени от вносителя – 

Кмета на общината. Към края на юни 2013 г., състоянието на ДЗ, 

по които предстои произнасяне е както следва: 
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-  1 бр. върната със становище от ПК на вносителя за 

преработка на проекта за решение; 

-    1 бр. изчаква приключване на процедура по обжалване на 

възложена процедура по ЗОП; 

-    1 бр., предстои да се включи в график за гледане от ПК 

за произнасяне със становище. 

 

Вносители на докладни записки са както следва: 

- Веселин Личев - Кмета на общината – 31 бр. 

- Мариана Кацарова – общински съветник и Председател на ОбС 

– Сопот – 6 бр; 

- Марин Бодуров – общински съветник и Председател на 

ПК”ОКЗ….” – 3 бр.  

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

на ПК”Б и Ф” – 3 бр. 

 

Шест са редовните заседания на ОбС – Сопот, проведени през 

периода, съответно през м.януари, м.март, м.април и м.юни. 

Присъствието на съветниците в 6-те заседания е 92,17%. 

Отсъствията на общинските съветници от заседания на ПК и 

редовните заседания на съвета и причините за тях е отразено в 

следващата таблица: 
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1 Анелия Стефанова Бочева 10 3 2 5     

2 Ваня Генчева Георгиева 4 1 3       

3 Васко Ганчев Попов 3     3     

4 Деян Филчев Дойнов 5 2   3     

5 Диана Маринова Недкова             

6 Катя Николова Адърска - Даскова 7 3 2 1 1   

7 Константин Тодоров Константинов             

8 Мариана Здравкова Кацарова 2         2 

9 Марин Маринов Бодуров             

10 Мария Атанасова Павлова - Кекова 2 1 1       

11 Недялка Маринова Тодорова 6 2 1   3   

12 Нина Стоянова Георгиева 6 3 1 2     

13 Осман Юсеин Узун 11 1   2 8   

14 Стефан Кирилов Анастасов 4 1   3     

15 Тодор Пенчев Богданов 1 1         

16 Христо Ангелов Цолев 7   1 4 2   

17 Цвятко Маринов Цветков 1 1         

 ОБЩО: 69 19 11 23 14 2 
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През отчитания период Общински съвет – община Сопот е взел 

35 решения. Анализът на разглежданите въпроси и взетите решения 

от ОбС – Сопот, направен през призмата на правомощията на съвета 

съгласно ЗМСМА, има следния вид: 

- 1 бр.решение, свързано с актуализиране на нормативни 

актове и приемането на нови такива – отмени се Наредба за 

отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение №77, взето 

с Протокол № 13 от 10.06.2004г. и изменена с Решение №145, 

Протокол №17 от 19.03.2009г. и се прие нова Наредба за 

придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци 

и овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Сопот. 

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

публичните финанси на общината в т.ч.: Приемане на Отчет за 

изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2012 година и Приемане 

на Бюджета за 2013 г.,намаляване на лимитните суми за телефонни 

разговори и мобилен интернет на общинските съветници и др. 

- 5 бр. решения,  свързани с общинските търговски 

дружества:в т.ч. за прекратяване на обявения конкурс за 

възлагане на управлението на „СБДПЛ”Иван Раев” - Сопот”ЕООД и 

обявяване на нов конкурс;  за удължаване срока на ВК за 

извършване на проверка на дейността на „СБДПЛ”Иван Раев” - 

Сопот”ЕООД; за приемане на ГФО на общинските търговски 

дружества; 

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

на общината, в т.ч. за включване допълнително на 300 работника и 

служители на "ВМЗ" ЕАД към предлаганата от общината социална 

услуга "Обществена трапезария"; за отпускане на еднократни 

парични помощи на нуждаещи се граждани на общината; за приемане 

на План за изпълнение за 2013г. на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

МЛАДЕЖТА /2012-2020/ и на ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013-

2014Г.; за съгласие Община Сопот да кандидатства съвместно с 

„Българска асоциация спорт за всички” пред Министерство на 

физическото възпитание и спорта за реализирането на проект–

„Създаване на фитнес център на открито”. 

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

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

приемане и актуализиране на годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост за 2013 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; за предварително писмено съгласие за право на 

преминаване на трасета на елементи на техническата 

инфраструктура през имоти – общинска собственост; за ликвидиране 

на съсобственост чрез продажба в поземлени имоти, в които 

общината е съсобственик с граждани; за продажба на имоти – 

общинска собственост; за обявяване на конкурси и търгове за 

отдаване под наем на имоти – общинска собственост;  

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

община Сопот – за одобряване на изготвен Подробен устройствен 
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план за трасе за кабелно захранване за обект за „Обществено 

обслужване” в местността „Малкия друм” землище на гр.Сопот;   

- 3 бр. решения,  свързани с реализирането на различни 

проекти на територията на общината със средства от ЕС, в т.ч.: 

за даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проекти по 

оперативна програма "Административен капацитет" /ОПАК/ и за 

одобряване на допълнително споразумение  към Договор за 

партньорство между общините  Казанлък, Павел Баня, Сопот, 

Карлово и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект "Долината на розите 

и тракийските царе" 

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

местно значение, които не са от изключителната компетентност на 

други органи, в т.ч. за приемане за сведение на Отчет за 

дейността на ОбС-Сопот и на неговите комисии за периода юли 

2012-декември 2012 г., за предсрочно освобождаване на  

Председателя на ПК" Бюджет и финанси"  и  Зам.председателя на 

ОБС - Анелия Бочева и избор на нов Председател на ПК "Бюджет и 

Финанси" и Зам.председател на ОБС – Сопот; за възлагане на превоз 
на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002 на МТИТС; 

 

Предмет на сериозни дебати през периода бяха ДЗ свързани с : 

- Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот 

за 2012 година и Приемане на Бюджета за 2013 г.; 

- ДЗ, свързани с различните форми на управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост, в частта на 

определяне на началните пазарни продажни, съответно наемни цени, 

условията, при които да се проведат търговете/конкурсите и 

съдържанието на проекто-договорите;  

 - ДЗ, свързани с персоналните промени на Председатели на ПК 

в ОбС и избор на втори зам.председател на съвета; 

 

Като Председател на ОбС – Сопот, ще си позволя да изразя 

личното си огорчение, че към момента ОбС не успя да избере втори 

зам.председател, което безспорно създава известни затруднения. 

 

Реализирането в предходния период на идеята за „без хартиен 

общински съвет” чрез закупуването на РС – лаптопи на общинските 

съветници се оказа стъпка в правилна посока, която улесни и 

подобри работата на съвета и чувствително намали разходите за 

канцеларски материали и консумативи.  

 

Анализът на гласуването на решенията показва, че въпреки 

различното ниво на изискуемо мнозинство за законосъобразност на 

взетите решения с оглед техния предмет, 21 от всичките 35 

решения бяха взети с пълно мнозинство, 7 с квалифицирано 

мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече общински 

съветника. Отделно от това, 24 от всички решения са взети в 

процедура на поименно гласуване.   

 

През разглеждания период  няма решения върнати от Областния 

управител за ново разглеждане.  
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През периода са постъпили 2 броя питания от общинския 

съветник – Деян Дойнов към Кмета на общината, на които последния 

е дал отговор. Повдигнатите в питанията въпроси са за: 

- наложен запор на сметките на общината и причината за това; 

- липсата на осветление и контейнери за смет на 

ул.”Манастирска река”; 

 

През отчитания период в ОбС е постъпило едно искане за 

достъп до обществена информация за повторно ползване от бившия 

общ.съветник – Петър Точев, с което се иска копия на хартиен 

носител на постановления на прокуратурата по подадени от него и 

други общински съветници сигнали до нея. В изпълнение на 

Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп 

до обществена информация/за предоставяне на обществена 

информация за повторно ползване е приложена процедурата за 

предоставяне на обществена информация, разписана в правилата. 

Със свое Решение № 5 / 06.03.2013 г., Председателя на ОбС е 

постановил мотивиран отказ. Решението за отказ е връчено по 

надлежния ред на гражданина и не е обжалвано по съответния 

законов ред.  

 

В изпълнение на решение № 67 взето на заседание на ОбС – 

Сопот, проведено на 03.08.2012 г. уведомявам, че разходваните 

средства от бюджета на Общински съвет за отчитания период са в 

общ.размер на 6379 лв., съгласно представени искания от 

Председателя на ОбС – Сопот в изпълнение на правилата на СФУК, 

въведени в община Сопот, по видове както следва: 

- по §§ 1015 ”Материали” – 218 лв. – за канцеларски 

материали, цветя и др.; 

- по §§ 1020”външни услуги” – 4005 лв. в т.ч. адвокатски 

хонорари и съдебни такси – 420 лв.; озвучаване и запис на 

заседанията на ОбС – Сопот – 488 лв.; телефонни разговори в 

дейност 123 „Общински съвет” – 2158 лв.; пощенски разходи – 24 

лв.; абонамент периодични издания – 256 лв.; за публикуване на 

решения на ОбС, по договор с в-к „Диалог днес” – 450 лв.; за 

нот.заверки и държавни такси – 34 лв.; за участие в годишната 

среща на НСОРБ – 45 лв.; за венци – 130 лв.; 

- по §§ 4214 – 2100 лв. за еднократни парични помоши по 

решения на ОбС; 

- по §§ 0202, 0551 и 0560 – 56 лв. – възнаграждение и 

осиг.вноски на член на конкурсна комисия; 

 

 

 

 

 

 Мариана Кацарова, 

 

 Председател на ОбС - Сопот 

 

 


