
                  Приложение 1 

      към  Решение № 236, взето с  протокол № 39 

              от редовно заседание на Общински съвет –  

                                Сопот,  проведено на 29.10.2014 г. 

 

 

О  Т  Ч  Е  Т 
за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Ноември 

2011 г. – Юни 2014 г. 

 

ВНОСИТЕЛ: ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ – КМЕТ НО ОБЩИНА  СОПОТ  

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.44 ал.1 т.7  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.108 ал.1 т.1 от Правилника за 

организация и дейността на Общински съвет – Община Сопот , неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация в качеството си на Кмет на Община 

Сопот , предоставям на Вашето внимание Отчета за изпълнението на актовете на 

Общинския съвет на Община Сопот за периода Ноември 2011 г. – Юни 2014 г..    

През отчетния период Ноември 2011 г. – Юни 2014 г..  са приети 218 Решения от 

Общински съвет – Сопот. По отделните години са приети: 

- през периода Ноември 2011 г. – Декември 2011 г. са  приети 23 бр. Решения от 

Общински съвет – Сопот 

- през периода Януари 2012 г. – Декември 2012 г. са приети 74 бр. Решения от 

Общински съвет – Сопот 

- през периода Януари 2013 г. – Декември 2013 г. са приети 83 бр. Решения от 

Общински съвет – Сопот 

- през периода Януари 2014 г. – Юни 2014 г. са приети 38 бр. Решения от 

Общински съвет – Сопот 

 

През отчетния период Ноември 2011 г. – Юни 2011 г: 

Първите две Решение са избора  на Председател на Общинския съвет в 

присъствието на Зам. областен  управител на Пловдивска област. 

 7 от Решенията са взети по Докладни записки на Кмета на Община Сопот –

Веселин Личев ; 

 14 от Решения са взети по Докладни записки на общински съветници от които: 9 

на Председателя на общинския съвет –Мариана Кацарова ; 2 на общинския съветник 

– Марин Бодуров ; 2 на общинския съветник –Анелия Бочева и  1 на бившия 

общинския съветник – Иванка Милева.   

Общинският съвет с Решение №16    не приема Докладната  записка на Иванка 

Милева.  

Решения с №№1; 2; 3; 4; 5;6 и 19 касаят самия  Общински съвет. 

Общинският съвет  с Решения  №7 изменя Решения  №265 и с  Решения №8 

изменя Решения  №266. 

 

Върнати Решения от Областен  управител на Пловдивска област са   две: – 

Решение №7 и №8 , който са повторно гласувани и приети от общинския съвет с 

Решение №20  и №21. 

 

През отчетния период Януари 2012 г. – Декември 2012 г.: 

- 51 от Решенията са взети по Докладни записки на Кмета на Община 

Сопот – Веселин Личев ; 



- 23 от Решения са взети по Докладни записки на общински съветници от 

които: 11 на Председателя на общинския съвет –Мариана Кацарова ; 6 на общинския 

съветник – Марин Бодуров ; 3 на общинския съветник –Анелия Бочева ; на 

общинския съветник Катя Адърска - Даскова  ;  1 на общинския съветник – Диана 

Недкова и 1 на общинските съветници - Диана Недкова ,  Мариана Кацарова , 

Недялка Тодорова и Нина Георгиева. 

Общинският съвет с Решение №№ 52 ;55; 61; 80    не приема Докладните  

записки на записка Кмета на общината Веселин Личев. 

Общинският съвет с Решение № 36 връща Докладната  записка Кмета на 

общината  Веселин Личев.  

Решения с №№30 ;38 и 67 касаят самия  Общински съвет 

 

През отчетния период Януари 2013 г. – Декември 2013 г.: 

- 55 от Решенията са взети по Докладни записки на Кмета на Община 

Сопот –Веселин Личев ; 

- 22 от Решения са взети по Докладни записки на общински съветници от 

които: 12 на Председателя на общинския съвет –Мариана Кацарова; 7 на общинския 

съветник – Марин Бодуров и 3  на общинския съветник Катя Адърска - Даскова ;  . 

Общинският съвет с Решение №№ 131 ;158; 159; 164 и 179    не приема 

Докладните  записки на записка на Кмета на общината Веселин Личев. 

Общинският съвет с Решение № 178 отлага  Докладната  записка на Кмета на 

общината  Веселин Личев.  

Решения с №№ 99 ;102 ; 108 ; 111; 115; 134 и 178 касаят самия  Общински съвет. 

Върнати Решения от Областен  управител на Пловдивска област са  7 бр. с №№ 

137 ; 138 ; 139 ;140; 141; 162 и 163.   

Решение №137 е изменено и прегласувано  с Решение №147 ; Решение №138 е 

изменено и прегласувано  с Решение №148 ; Решение №141 е изменено и 

прегласувано  с Решение №151 . 

Решение №149 отменя  Решение №139 ; Решение №150 отменя    Решение №140 

и Решение №171 отменя  Решение №162 и Решение №163. 

 

През отчетния период Януари 2014 г. – Юни 2014 г.: 

- 30 от Решенията са взети по Докладни записки на Кмета на Община 

Сопот – Веселин Личев ; 

- 8 от Решения са взети по Докладни записки на общински съветници от 

които: 5 на Председателя на общинския съвет – Мариана Кацарова; 1 на общинския 

съветник – Диян Дойнов и 3  на общинския съветник Катя Адърска – Даскова. 

Общинският съвет с Решение № 201 не приема Докладната записка за удължения 

бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив за периода 2014-

2015 г на Председателя на общинския съвет –Мариана Кацарова.  

Решения с №№ 188 ;195 и 205 касаят самия  Общински съвет. 

Върнато Решение от Областен  управител на Пловдивска област е  1 бр. с №206. 

Решение №206 е изменено и прегласувано  с Решение №213. 

 

 

 


