
Приложение 2
към Решение № 236, взето с протокол 

№ 39 от заседание на ОбС - Сопот, 

проведено на 29.10.2014 г.

ДЗ

№
дата вносител относно

решение 

№

протокол 

№
дата изпълнение

Избиране на комисия по избора за избиране на Председател на Общински 

съвет – Сопот. 1 1 3.11.2011

Избрана е  три-членна времена  комисия 

за избор на Председател на Общински 

съвет – Сопот.

Избор на Председател на Общински съвет – Сопот

2 1 3.11.2011

Избран е на Председател на Общински 

съвет – Сопот - М. Кацарова. 

Комисията закрита.

52 14.11.2011 Мариана 

Кацарова

Избор зам. председатели на Общински съвет - Сопот
3 2 17.11.2011

Избрани 2 Зам. Председатели. 

Комисията закрита 

53 14.11.2011 Мариана 

Кацарова

Създаване на постоянни комисии към Общински съвет - Сопот в мандат 

2011-2015г. Наименование на постоянните комисии. Численност на 

постоянните комисии. Избор на състав на постоянните комисии. Избор на 

председатели на постоянните комисии

4 3 18.11.2011

Избран е състава на 6 постоянни 

комисии и техните председатели

54 14.11.2011 Мариана 

Кацарова

Избор на представител на Общински съвет - Сопот - делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България 

/НСОРБ/

5 4 19.11.2011
Избран е делегат М Кацарова и 

замесник -Д  Дойнов

55 14.11.2011 Мариана 

Кацарова

Избор на представител на Общински съвет - Сопот в Областен съвет за 

развитие към Областна администрация - Пловдив
6 5 20.11.2011

Избран е представител в обл. Съвет -М 

Кацарова

56 18.11.2011 Веселин 

Личев

Изменение на Решение №265/04.11.2010г. и допълнение на Решение 

№175/10.08.2009г.
7 3 29.11.2011

Срок на погасяване- 84 месеца  

Погасява се. 

57 18.11.2011 Веселин 

Личев

Изменение на Решение №266/04.11.2010г. и допълнение на Решение 

№176/10.08.2009г. 8 4 30.11.2011
Срок на погасяване до 12 месеца. 

Погасен

58 18.11.2011 Веселин 

Личев

Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на 

чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2012г. 

И определяне на размера на такстата за битови отпадъци
9 5 1.12.2011

Приета е план-сметката и се изпълнява

59 18.11.2011 Веселин 

Личев

Определяне индивидуалните основни месечни заплати на Председателя на 

Общински съвет - Сопот, Кмета на Община Сопот и Кмета на с.Анево 10 6 2.12.2011
Гласувани основните заплати на 

кметовете и Председателя на ОбС

60 25.11.2011 Марин 

Бодуров

Постъпили молби на граждани за еднократни парични помощи от 

Общински съвет, съгласно приета методика
12 7 3.12.2011

Отпуснате  помощи- 450лв и изплатени

СПИСЪК
на изпълнението на решенията на Общински съвет - Сопот

2011 г.



61 25.11.2011 Мариана 

Кацарова

Създаване на временна комисия за изработване на нов „Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация" в съответствие с 

действащото законодателство

11 8 4.12.2011

Избрана е 7 члена времена  комисия, 

която е изработила Правилника

62 1.12.2011 Веселин 

Личев

Предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на одобрен 

проект по Европейски Социален Фонд 2007-2013 Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" - проект „Нов избор - Развитие и 

Реализация"

14 поименно 7.12.2011

Теглен безлихвен заем от 20 000лв и 

възтановен /преключен/

63 1.12.2011 Веселин 

Личев

Оптимизиране структура на дейност „Общинска администрация" в Община 

Сопот
изтеглена изтеглена изтеглена

изтеглена

64 2.12.2011 Веселин 

Личев

Упълномощаване на кмета на Община Сопот за издаване на Запис на 

заповед за получаване на допълнителни 10% авансово плащане по договор 

за безвъзмездна финансова помощ №58111-СО74-265/12.01.2009г.
15 4 28.12.2011

Изтеглени допълнително 10% авансово 

плащане по проекта и верифицирани

40 3.8.2011 Иванка 

Милева

Обявяване на 17 май за ден на поклонение на жертвите на геноцида над 

българите в Османската империя.
16 4 28.12.2011

Не се приема Д З

66 5.12.2011 Мариана 

Кацарова

Приемане на „Вътрешни правила на Общински съвет - Сопот за условията 

и реда за предоставяне на достъп до обществена информация/ за 

предоставяне на информация за повторно ползване"

19 4 28.12.2011

Приети вътрешните правила на ОбС за 

достъп на информация

67 5.12.2011 Мариана 

Кацарова

Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане
17 4 28.12.2011

Създен 9 членен  Обществен съвет по 

социално подпомагане . Изпълнено

68 5.12.2011 Мариана 

Кацарова

Публикуване на актове на Общински съвет - Сопот в региуонаен седмичник 

„ДИАЛОГ ДНЕС" Карлово-Сопот
18 4 28.12.2011

Сключен договор с региуонаен 

седмичник „ДИАЛОГ ДНЕС" Карлово-

на стойност -150лв.за 2 години. 

Изпълнено

69 5.12.2011 Мариана 

Кацарова

Пререгистрация на „Медицински център I - Сопот" ЕООД в Агенция по 

вписванията - Търговски регистър
13 поименно 7.12.2011

Пререгистрация на „Медицински 

центърI - Сопот" ЕООД в Агенция по 

вписванията - Търговски регистър. 

Изпълнено.
70 19.12.2011 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общински съвет - Сопот, съгласно приета методика
23 4 28.12.2011

Отпуснати помощи - 800лв и изплатени

71 22.12.2011 Веселин 

Личев

Удължаване срока на договора за възлагане управлението на СБДПЛ „Иван 

Раев" - Сопот ЕООД до подписване на договор за управление след 

проведен конкурс, тъй като до провеждането му болницата ще остане без 

управител

22 4 28.12.2011

 Подписан анекс за удължаване срока на 

договора. Изпълнено

72 22.12.2011 Анелия 

Бочева

Връщане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на 

решение №7, взето с протокол 33 от заседание на Общински съвет - Сопот, 

проведено на 29.11.2011г.

20 4 28.12.2011

Об С прриема повторно решение №7

73 22.12.2011 Анелия 

Бочева

Връщане от Областен управител на област Пловдив за ново обсъждане на 

решение №8, взето с протокол 33 от заседание на Общински съвет - Сопот, 

проведено на 29.11.2011г.
21 4 28.12.2011

Об С прриема повторно решение №8



74 22.12.2011 Веселин 

Личев

Актуване на имоти по вид собственост "За временно стопанисване от 

общината" или "Община Сопот" по влезнали в сила планове на 

новообразуваните имоти изготвени на основание §4к, ал.1 от преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на 

земеделските имоти

24 5 15.2.2012

В процес на изпълнение  При подадени 

заявления за закопуване се провеждат 

процедури по актуване и продажба

ДЗ

№
дата вносител                              решение 

протокол 

№
дата изпълнение

1 12.1.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и 

заастрояване за поземлен имот с идентификатор 68080.174.18 по 

кадастрална карта, гр.Сопот в м.„Над техникума" 25 5 15.2.2012

ОбС одобрява на проект ПУП- План за 

регулация и заастрояване за поземлен 

имот с идентификатор 00480.73.1 и 

вълага обнародването му в "Дължавен 

вестник. Изпълнено

2 12.1.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и 

заастрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.73.1 по кадастрална 

карта, с.Анево, общ.Сопот в м.„Лъджери" 26 5 15.2.2012

ОбС одобрява на проект ПУП- План за 

регулация и заастрояване за поземлен 

имот с идентификатор 68080.174.18  и 

вълага обнародването му в "Дължавен 

вестник. Изпълнено

3 13.1.2012 Веселин 

Личев

Освобождаване на общински имот - ап.15 вх. „Б", ет.IV - фонд под наем, 

находящ се на ул.„Г.Попниколов" №56, в който е настанен Марин 

Йорданов Христов
36 6 27.2.2012

Об С връща доклавната записка.- 

Общинския имот е освободен от М. 

Христов и е даден на друг наемател.

4 25.1.2012 Веселин 

Личев

Съгласие за кандидатстване на Община Сопот като партньор на Община 

Кажанлък с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", 

приоритетна ос 3, „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.2, 

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите"

27 5 15.2.2012

Об С дава съгласие за за 

кандидатстване с осигурено 

съфинансиране 1процент.Проектът е 

спечелен и се изпълнява.

5 26.1.2012 Марин 

Бодуров

Разглеждане и приемане на Стратегия и Програмаза управление на 

общинската собственост по предложение на Кмета на общината за периода 

2012-2015
33 6 27.2.2012

Об С приема Стратегия управление на 

общинската собственост за периода 

2012-2015г. и Програма 2012г. , която 

се изпълнява
6 30.1.2012 Веселин 

Личев

Актуализизран план за развитие на Община Сопот за периода 2008-2013г.

7 30.1.2012 Веселин 

Личев

Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община сопот за 2011г. И 

приемане на Бюджета за 2012г. 34 6 27.2.2012

ОбС приема Отчет за изпълнение на 

Бюджета на Община сопот за 2011г. и 

приема  Бюджета за 2012г. Изпълнява 

се8 30.1.2012 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за право на преминаване на трасе за водопровод 

през общински имот, във връзка с изпълнението на клон 25 по проект 

„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община 

Сопот

28 5 15.2.2012

ОбС дава предварително съгласие за 

право на преминаване на трасе за 

водопровод през общински имот и 

изработването на ПУП. Изпълнено

9 31.1.2012 Мариана 

Кацарова

Изменение на решение №22 взето с поименно гласуване - протокол №4 от 

заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 28.12.2011г. 29 5 15.2.2012

ОбС изменение на решение №22 в т.3  и 

т. 4 датите 31.01.2012г.се заменят с 

15.03.2012г. 

2012 г.



10 1.2.2012 Мариана 

Кацарова

Удължаване на срока на временната комисия за изработване на нов 

„Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация", създадена с 

решение №1 взето с протокол №3 от заседание на Общински съвет - Сопот, 

проведено на 29.11.2011г.

30 5 15.2.2012

Удължаване на срока на временната 

комисия създадена с решешие  №11 

до31.12.2012г.

11 13.2.2012 Веселин 

Личев

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013" проект „Реконструкция и модернизация на 

канализационна мрежа и съоръжения, подмяна на амортизирана 

водопреносна мрежа на гр.Сопот"

31 5 15.2.2012

Об С дава съгласие за за 

кандидатстване с осигурено 

съфинансиране в размер зо 1 100 000лв. 

.Поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за банков кредит. Проектът е 

12 14.2.2012 Веселин 

Личев

Упълномощаване на кемта на Община Сопот за издаване на Запис на 

заповед за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане 

към Договор 316/321/00714 по мярка „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. по проект с наименование „Подобряване на 

водоснабдителната инфрастурктура на с.Анево, община Сопот"

32 5 15.2.2012

Об С дава съгласие за за 

кандидатстване с осигурено 

съфинансиране в размер зо 1 100 000лв. 

.Поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за банков кредит. Проектът е 

спечелен и се изпълнява

13 21.2.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика
37 6 27.2.2012

Отпуснате  помощи- 860лв и изплатени

14 21.2.2012 Веселин 

Личев

Издаване на Запис на заповед от община Сопот в полза на ДФ „Земеделие" - 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор 

№16/321/00714 от 23.10.2011г. по мярка„Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. по проект „Подобряване на 

водоснабдителната инфрастурктура на с.Анево, община Сопот", сключен 

между Община Сопот и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция

35 6 27.2.2012

Упълномощава Кмет на общината 

Сопот да издаде Запис на заповед от 

община Сопот в полза на ДФ 

„Земеделие" - Разплащателна агенция, 

обезпечаваща авансово плащане по 

договор №16/321/00714 от 23.10.2011г. 

Изпълнено.

15 23.2.2012 Веселин 

Личев

Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в община 

Сопот за мандат 2012-2014г.
46 7 30.3.2012

Със Заповед РДІ-09-238/02.052012г. Е 

сформиран КСТ за мандат 2012-2014г.

16 23.2.2012 Веселин 

Личев

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 и с. 

Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 

от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -  /поземлен 

имот № 176100/

40 7 30.3.2012

ОбС дава съгласие за деактуване  на  

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 176100 с площ.0.659 дка / и ги 

предоставя на общ. Служба земеделие 

Карлово  за обезщетяване на 

собственици / наследници на Райчин 

Генков /. Изпълнено

17 23.2.2012 Веселин 

Личев

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 и с. 

Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 

от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -  /поземлен 

имот № 253003/

41 7 30.3.2012

ОбС дава съгласие за деактуване  на  

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 253003 с площ.2,274 дка / и ги 

предоставя на общ. Служба земеделие 

Карлово  за обезщетяване на 

собственици /наследници на Иван 

Иванов/. Изпълнено



18 1.3.2012 Веселин 

Личев

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 и с. 

Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 

от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -  /поземлен 

имот № 000432/

42 7 30.3.2012

ОбС дава съгласие за деактуване  на   

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 000432 с площ.2,973 дка / и ги 

предоставя на общ. Служба земеделие 

Карлово  за обезщетяване на 

собственици /наследници на Цочо 

Филчев/. Изпълнено

19 1.3.2012 Веселин 

Личев

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 и с. 

Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 

от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -  /поземлен 

имот № 011856; № 011855; № 011854; № 011853;/

43 7                                                                                   

ОбС дава съгласие за деактуване  на   

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 011856 с площ.0,325 дка ; № 

011855 с площ.0.317 дка; № 011854 с 

площ.0.215 дка; № 011853 с площ.0.325 

дка / и ги предоставя на общ. Служба 

земеделие Карлово  за обезщетяване на 

собственици /наследници на Сюлейман 

Молласулев/. Изпълнено

20 1.3.2012 Веселин 

Личев

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 и с. 

Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 

от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -  /поземлен 

имот № 009038/

44 7 30.3.2012

ОбС дава съгласие за деактуване  на   

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 009038 с площ.2,849 дка / и ги 

предоставя на общ. Служба земеделие 

Карлово  за обезщетяване на 

собственици /Наследници на Тодор 

Божков /. Изпълнено

21 6.3.2012 Веселин 

Личев

Оптимизиране структура на дейност „Общинска администрация" в Община 

Сопот
39 7 30.3.2012

ОбС одобрява  структура на дейност 

„Общинска администрация" с 

численост39броя считано от 

01.07.2012г. Изпълнено.

22 6.3.2012 Веселин 

Личев

Одобряване условия за провеждане на конкурс за избор на независим 

оценител на недвижими имоти и вещи общинска собственост изтеглена

23 15.3.2012 Мариана 

Кацарова

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество 

„Специализирана болница за долекуване и продължително лечени - СБДПЛ 

„Иван Раев" - Сопот" ЕООД с ЕИК 115584804 53 9 31.5.2012

ОбС обявява конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество 

СБДПЛ „Иван Раев" - ЕООД. 

Конкурсът е проведен и прекратен без 

избор на управител

24 16.3.2012 Веселин 

Личев

Предложение за нови такси на билети и услуги, предлагани от къща-музей 

„Иван Вазов" във връзка с въвеждане на комплексен билет за 

историческите забележителности
52 9 31.5.2012

ОбС неприема докладната записка.



25 21.3.2012 Веселин 

Личев

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на кабелно 

трасе за кабел н.н. за захранване на кабелна касета и електромерно табло до 

границите на имот с идентификатор 68080.103.13 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот одобрени със Заповед РД-18-

8/11.03.2011г. и бъдещи потребители в същия район

45 7 30.3.2012

ОбС дава предварително писмено 

съгласие за право на преминаване на 

кабелно трасе за кабел н.н. за 

захранване на кабелна касета и 

електромерно табло до границите на 

имот с идентификатор 68080.103.13. 

26 23.3.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика 47 7 30.3.2012
Отпуснате  помощи- 370лв и изплатени

27 27.3.2012 Мариана 

Кацарова

Предсрочно освобождаване на Председателя на ПК„Установяване на 

конфликт на интереси по Закона за предосьтвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси" и избор на нов Председател
38 7 30.3.2012

ОбС освобождаване  Председателя на 

ПК„Установяване на конфликт на 

интереси"  -Хр. Цолев и избира В. 

Попов

28 2.4.2012 Мариана 

Кацарова

Възлагане на частична-тематична финансова инспекция на СБДПЛ „Иван 

Раев - Сопот" ЕООД 54 9 31.5.2012
Отпуснате  помощи- 370лв и изплатени

29 5.4.2012 Диана 

Недкова, 

Мариана 

Кацарова, 

Недялка 

Тодорова и 

Нина 

Георгиева

Създаване на временна комисия за изготвяне на доклад относно: 

„Изясняване на всички факти и обстоятелства по управлението и 

изпълнението на проект: № 58111-74-265  по оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013” „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез 

реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, 

подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов 

резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с 

водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни 

станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап I 

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” с оглед 

установяване на възникналите проблеми довели до налагането на 

финансова корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”

48 8 10.4.2012

Избрана е  девет-членна времена  

комисия от общински съветници . 

Всрок до 10.05.2012 да изготви и внесе 

доклод в ОбС Изпълнено

30 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.1.3 (с полезна площ 45 кв.м.), 

намиращо се в западната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 

от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ 

I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. „Иван Вазов", град Сопот

55 9 31.5.2012

ОбС не приема доладната записка

31 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.1.1 (с полезна площ 134.60 кв.м.), 

намиращо се в северо-източната част на сграда с идентификатор 

68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов 

комбинат/, изграден в УПИ I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. 

„Иван Вазов", град Сопот

56 9 31.5.2012

Проведен публечен търг.Отдаден под 

наем за 5 г.  Издадена Заповед №РД-09-

559/12.09.2012г.и подписан Договор за 

наем -26.09.2012г. с Мими Петрова



32 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.1.5 (с полезна площ 31 кв.м.), 

намиращо се в юго-западната част на сграда с идентификатор 

68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов 

комбинат/, изграден в УПИ I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. 

„Иван Вазов", град Сопот

57 9 31.5.2012

Проведен публечен търг.Отдаден под 

наем за 5 г.  Издадена Заповед №РД-09-

524/20.08.2012г.и подписан Договор за 

наем -03.09.2012г. с ЕТ"МИТВАС"- 

Димитър Коклев

33 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.2.3 (с полезна площ 36 кв.м.), 

намиращо се в юго-западната част на сграда с идентификатор 

68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов 

комбинат/, изграден в УПИ I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. 

„Иван Вазов", град Сопот

58 9 31.5.2012

Проведен публечен търг.Отдаден под 

наем за 5 г.  Издадена Заповед №РД-09-

521/17.08.2012г.и подписан Договор за 

наем -03.09.2012г. с ЕТ"ВИЛИ"- 

Величка Петрова

34 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.2.2 (с полезна площ 36 кв.м.), 

намиращо се в юго-западната част на сграда с идентификатор 

68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов 

комбинат/, изграден в УПИ I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. 

„Иван Вазов", град Сопот

59 9 31.5.2012

Проведен публечен търг.Отдаден под 

наем за 5 г.  Издадена Заповед №РД-09-

522/17.08.2012г.и подписан Договор за 

наем -03.09.2012г. с ЕТ"ВАНЯ"-Иванка 

Стойнова

35 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение 

с идентификатор № 68080.501.1518.2.1 (с полезна площ 33 кв.м.), 

намиращо се в северо-източната част на сграда с идентификатор 

68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов 

комбинат/, изграден в УПИ I, кв.26, ул."Ген. Карцов", ул.„Мир" и бул. 

„Иван Вазов", град Сопот

60 9 31.5.2012

Проведен публечен търг.Отдаден под 

наем за 5 г.  Издадена Заповед №РД-09-

523/20.08.2012г.и подписан Договор за 

наем -03.09.2012г. с ЕТ"МИМИ"- 

Виолета Краева

36 19.4.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем имот общинска собственост: Павилион с с полезна 

площ 140 кв.м., изграден в УПИ XI - кооперативно жилищно строителство, 

кв.81 б, ул.„Г.Попниколов" и „К.Нектариев", гр.Сопот

61 9 4.6.2012

ОбС неприема докладната записка.

37 25.4.2012 Мариана 

Кацарова

Приемане на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация", създадена с решение №11 взето с протокол №3 от 

заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 29.11.2011г.
62 9 4.6.2012

ОбС приема  нов „Правилник за 

организацията и дейността на 

общинския съвет , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска 

администрация" изакрива  времената 

комисия

38 3.5.2012 Веселин 

Личев

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на оптично 

кабелно захранване на базова станция на Виваком, на сграда на ВМЗ, 

ул.„Иван Вазов" №1 гр.Сопот 49 9 31.5.2012

ОбС дава предварително писмено 

съгласие за право на преминаване на 

оптично кабелно захранване на базова 

станция на Виваком, на сграда на ВМЗ, 

Изпълнено

39 3.5.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на собственост в поземлен имот 68080.463.523 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 63 9 4.6.2012

ОбС определя пазарна цена -2688пв. 

/без ДДС/.  Платено. Заповед №РД-09-

451/30.07.2012г. за деактуване.



40 3.5.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен ПУП - парцеларен план за обект: Подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община Сопот - за част от 

клон 25 попадащ в поземлен имот с идентификатор 00480.14.1 по 

кадастрална карта, с.Анево, община Сопот
50 9 31.5.2012

ОбС одобрява на проект ПУП- 

парцеларен план за обект: Подобряване 

на водоснабдителната инфраструктура 

на с.Анево с идентификатор  00480.14.1 

и вълага обнародването му в "Дължавен 

вестник. Изпълнено

41 22.5.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика
64 9 4.6.2012

Отпуснате  помощи- 3150лв и 

изплатени

42 28.5.2012 Веселин 

Личев

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на кабелно 

трасе за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00480.38.11 по 

Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Анево, община 

Сопот

изтеглена

43 30.5.2012 Диана 

Недкова

Приемане на Доклад на Временната комисия относно:Изясняване на 

всички факти и обстоятелства по управлението и изпълнението на проект: 

№58111-74-265 по ОП „Околна среда 2007-2013"….Етап 1 „Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води" с оглед установяване на 

възникнали проблеми, довели до налагане на финансова корекция от УО и 

забавянето на плащанията.

51 9 31.5.2012

ОбС приема на Доклад на Временната 

комисия и я закрива.Изпълноно

44 11.6.2012 Веселин 

Личев

Поемане на дългосрочен общински дълг с цел осигуряване на временен 

недостиг
изтеглена

45 15.6.2012 Анелия 

Бочева

Приемане на ГФО за 2011г. На СБДПЛ „Иван Раев - Сопот" ЕООД

65 10 25.6.2012

ОбС приема на ГФО за 2011г. На 

СБДПЛ „Иван Раев" ида бъде 

публикуван в търговскиа регистър на 

АП. Изпълнено.46 15.6.2012 Анелия 

Бочева

Приемане на ГФО ЗА 2007, 2008, 2010 И 2011г. на  “Медицински център I - 

Сопот" ЕООД

66 10 25.6.2012

ОбС приема ГФО ЗА 2007, 2008, 2010 

И 2011г. на  “Медицински център I - 

Сопот" ЕООД Възлага на В Ненов 

тяхното побликуване в .  търг. 

Регистърна АП. Изпълнено

47 18.6.2012 Веселин 

Личев

Поемане на дългосрочен общински дълг с цел погасяване на просрочени 

задължения по Договор за Кредит №008 - L -0006/08.02.2010г. С ПИБ - АД - 

Карлово

изтеглена изтеглена изтеглена

48 29.6.2012 Мариана 

Кацарова

Приемане за сведение на Отчет за дейността на ОбС-Сопот и на неговите 

комисии за периода XI 2011-VI 2012, изготвен от Мариана Кацарова - 

Председател на Общински съвет - Сопот

67 11 3.8.2012

ОбС приема за сведение на Отчет за 

дейността на ОбС-Сопот и на неговите 

комисии за периода XI 2011-VI 2012

49 5.7.2012 Веселин 

Личев

Промяна на Решение № 10/29.11.2011 г. на Общински съвет Сопот

68 11 3.8.2012

Промяна на Решение № 10/29.11.2011 г.  

ОМЗ на Председателя на ОбС-1035лв. 

От 01 07.2012г.

50 6.7.2012 Веселин 

Личев

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. 69 11 3.8.2012

Даден е статут на самостоятелно 

юридическо лице на къща музей „Иван 

Вазов” – Сопот. Изработен  

самостоятелен Бюджет .Решението е 

изпълнено 



51 25.7.2012 Мариана 

Кацарова

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
70 11 3.8.2012

Приет е  Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на ОбС и 

общ. администрация  

52 25.7.2012 Мариана 

Кацарова

Определяне на възнагражденията на общинските съветници в община 

Сопот.
71 11 3.8.2012

Определени  възнагражденията на ОбС  

от 01.07.2012г.в размер на 30 на сто от 

СБРЗ на общинска администрация. 

Изпълнява се.

53 25.7.2012 Веселин 

Личев

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”.

72 11 3.8.2012

ОбС отменя т.2 на Решение №27. 

Одобрява собствен финансов приход 

4795.60лв.и допълнителен 1920лв. 

Изпълнява се

54 25.7.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на обща численост и структура на дейност „Общинска 

администрация” в Община Сопот
73 11 3.8.2012

Одобряване на обща численост и 

структура на дейност „Общинска 

администрация 39 бр. от 01.08.2012г. 

Изпълнено.
55 26.7.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за еднократни парични помощи от 

Общинския съвет, съгласно приета методика. 74 11 3.8.2012
Отпуснати  помощи- 300лв и изплатени

56 30.7.2012 Веселин 

Личев

Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 

първото шестмесечие 76 12 9.10.2012

ОбС приема за сведение информация за 

текущото изпълнение на Бюджета  за 

първото шестмесечие

57 30.7.2012 Веселин 

Личев

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, 

одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 

23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД 

"Земеделие" гр. Пловдив за обезщетяване на собственици по реда на § 27, 

ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ - Дв. бр.62/10.08.2010г.

77 12 9.10.2012

ОбС дава съгласие за деактуване  на  

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 68080.400.1 с площ.1.314 дка / 

и ги предоставя на общ. Служба 

земеделие Карлово  за обезщетяване на 

собственици / наследници на Богдан 

Чавдаров /. Изпълнено

58 11.9.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план за обект "Оптично 

кабелно захранване на базова станция на ВИВАВКОМ на сграда на ВМЗ 

ул. Иван Вазов" № 1 гр.Сопот

78 12 9.10.2012

ОбС одобрява проект на УПП за обект 

"Оптично кабелно захранване на базова 

станция на ВИВАВКОМ".Изпълнено.

59 21.9.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на ЕПП от общински съвет, 

съгласно приета методика 75 12 9.10.2012
Отпуснати  помощи- 950лв и изплатени

60 21.9.2012 Веселин 

Личев

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за 

поземлен кабел за захранване на кабелна касета и електрични табла до 

границите на поземлен имот с идентификатор 

68080.406.207;68080.406.208;68080.406.200; и 68080.406.196, местност 

"Яса тепе" и поземлен имот с идентификатор 68080.122.069 и 

68080.122.070, местност "Малкия друм" по кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот одобрени със заповед РД-18-

8/11.03.2011

79 12 9.10.2012

ОбС дава предварително писмено 

съгласие за право на преминаване на 

трасе за поземлен кабел. Изпълнено



61 27.9.2012 Веселин 

Личев

Одобряване на допълнително споразумение към Договор за партньорство 

между общините  Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово, Мъглиж от 

14.03.2012 г.

80 12 9.10.2012

ОбС не приема доладната записка

62 28.9.2012 Веселин 

Личев

Корекция на първоначалния план на Бюджета на Община Сопот за 2012 г. в 

частта местни разходи 81 12 9.10.2012

ОБс приема корекция на първоначалния 

план на Бюджета  за 2012 г. в частта 

местни разходи. Изпълнява се

63 10.10.2012 Веселин 

Личев

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Сопот 2012-2015 82 13 29.11.2012

ОбС приема Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените 

кучета. Изпълнява се

64 11.10.2012 Веселин 

Личев

Вземане на решение за съвместно ползване на имот публична общинска 

собственост  - "Шошева къща" за приемна на Община Сопот и ВМЗ ЕАД изтеглена

65 11.10.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за 

закуски", находящ се във фоаето на СОУ "Иван Вазов" с идентификатор 

68080.503.1239.1, ул.Ганчо Попниколов" по кадастрална карта на гр.Сопот
изтеглена

66 1.11.2012 Веселин 

Личев

Приемане на план-сметка за приходите и разходите за подържане на 

чистотата сметосъбирането сметоизвозването на Община Сопот за 2013г. И 

определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
94 13 29.11.2012

ОбС приемана план-сметка за 

приходите и разходите за подържане на 

чистотата ,сметосъбирането, 

сметоизвозванетоза 2013г. . Изпълнява 

се67 2.11.2012 Веселин 

Личев

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 89 13 29.11.2012

ОбС актуализира и допълва  годишна 

програма за 2012г. за управление и 

разпореждане с имоти общинска 

собственост, приета с Решение № 

33.Изпълнява се

68 2.11.2012 Веселин 

Личев

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за 

закуски", находящ се в НУ "Неделя Петкова" с идентификатор 

68080.501.918.1, ул.Иван Вазов" № 34 по кадастрална карта на гр.Сопот
изтеглена

69 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.25 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 83 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -680пв. /без 

ДДС/ . Неплатено.

70 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.227 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 84 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -1384пв. 

/без ДДС/ Платено. Заповед №РД-09-

590/17.09.2013г. за деактуване.

71 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.587 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 85 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -3120пв. 

/без ДДС/. Неплатено

72 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.199 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 86 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -1580пв. 

/без ДДС/ Платен. Заповед №РД-09-

336/17.06.2013г. за деактуване. 

73 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.200 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 87 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -3550пв. 

/без ДДС/ Платено.Заповед №РД-09-

337/17.06.2013г. за деактуване.



74 2.11.2012 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 88 13 29.11.2012

ОбС определя пазарна цена -2090пв. 

/без ДДС/ Неплатено

75 5.11.2012 Мариана 

Кацарова

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.

90 13 29.11.2012

Прекратяване на процедурата по 

провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество 

СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД  и 

обявяване на нов конкурс.Изпълнено

76 16.11.2012 Анелия 

Бочева

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 91 13 29.11.2012

Създавана  временна комисия от 7 

члана за извършване на проверка за 

наличие/липса на нарушения в 

управлението и дейността на  СБДПЛ 

"Иван Раев " ЕООД. Изпълнено

77 22.11.2012 Веселин 

Личев

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.
92 13 29.11.2012

Удължаване на срока на действие на 

Договор № Д-4-Ю-01-05 от 10.01.2011г. 

с ВиК Пловдив сдве години. Подписан 

договор
78 23.11.2012 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика 95 13 29.11.2012
Отпуснате  помощи- 1400лв и 

изплатени

79 23.11.2012 Веселин 

Личев

Предоставяне безвъзмездно право на управление, стопанисване 

експлоатация и поддържане водопроводна и канализационна мрежи на 

с.Анево, общ.Сопот и ВиК Пловдив

изтеглена

80 23.11.2012 Мариана 

Кацарова

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот 93 13 29.11.2012

ОбС приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот. Изпълнява се

81 15.12.2012 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 /2012-2014г./
96 14 27.12.2012

ОбС приема 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 положени. Изпълнява се

82 20.12.2012 Катя 

Николова 

Адърска-

Даскова

Изменение на решение №91, взето с поименно гласуване - протокол №13 от 

заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 29.11.2012г.
97 14 27.12.2012

ОбС изменя на решение №91 в т.2 

датата 29.11.2012г. се заменя с 

29.11.2013г.

83 22.1.2013 Мариана 

Кацарова

Приемане за сведение на Отчет за дейността на ОбС-Сопот и на неговите 

комисии за периода юли 2012-декември 2012, изготвен от Мариана 

Кацарова - Председател на Общински съвет - Сопот
102 16 11.3.2013

ОбС приема за сведение на Отчет за 

дейността на ОбС за периода юли2012г.- 

декемвре 2012г.

2013 г.



84 9.1.2013 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за 

обект:”Трасе за кабелно захранване на ниско напрежение за обект 

„Обществено обслужване”, захранващо ПИ № 103.17, местност „Малкия 

друм, землище гр.Сопот, общ.Сопот.  103 16 11.3.2013

ОбС одобрява на проект ПУП- 

парцеларен план за обект::”Трасе за 

кабелно захранване на ниско 

напрежение за обект „Обществено 

обслужване”, захранващо ПИ № 103.17  

и вълага обнародването му в "Дължавен 

вестник. Изпълнено
85 17.1.2013 Веселин 

Личев

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

към предлаганата от общината социална услуга "Обществена трапезария"

98 15 21.1.2013

Не е подписан анекс към Договор № 

РД04-348 за услуга "Обществена 

трапезария" поради забавяне и 

проведено на етапи съкращение във 

ВМЗ ЕАД

86 18.1.2013 Мариана 

Кацарова

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.
99 15 21.1.2013

ОбС избира за Председетели на ПК 

"Бюджет и финанси"-Катя Адърска - 

Даскова ;на ПК"Стопански дейност.."-

Диана Недкова. Не избира Зам.  

Председател на ОбСОтложен за 

следващо заседание.
87 22.1.2013 Веселин 

Личев

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост за 2013 г. 100 16 11.3.2013

ОбС приема Програма за 2013г.  за 

управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост.Изпълнява се

88 31.1.2013 Катя 

Адърска - 

Даскова

Изменение на решение №97, взето с поименно гласуване, протокол №14 от 

заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 27.12.2012 104 16 11.3.2013

ОбС изменя на решение №97в т.1 

датата 31.01.2013г. Се заменя с 

30.03.2013г.

89 5.2.2013 Веселин 

Личев

Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2012 

година и Приемане на Бюджета за 2013 г. 101 16 11.3.2013

ОбС приема Отчет за изпълнение на 

Бюджета на Община сопот за 2012г. и 

приема  Бюджета за 2013г. Изпълнява 

се90 5.2.2013 Веселин 

Личев

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, одобрено със 

заповед №528/30.07.2008г. Протоколно решение №4 от 23.07.2008г. За 

Община Сопот, обл.Пловдив на Директора на ОД"Земеделие" - Гр. 

Пловдив/ за обезщетяване на собственици по реда на § 27ал.2 от ПЗР към 

ЗИД на ЗСПЗЗ  - ДВ брой 62 от 10.08.2010г.

105 16 11.3.2013

ОбС дава съгласие за деактуване  на  

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 68080.176.180 с площ.0,878 дка 

/ и ги предоставя на общ. Служба 

земеделие Карлово  за обезщетяване на 

собственици /наследници на Параскева 

Манова/. Изпълнено

91 14.2.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.402.463 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 106 16 11.3.2013

ОбС определя пазарна цена -76.80пв. 

/без ДДС/. Неплатено

92 14.2.2013 Веселин 

Личев

Продожба на поземлен имот частна общинска собственост с кадастрален 

идентификатор 68080.405.35 по одобрената кадастрална карта КК на гр. 

Сопот

107 16 11.3.2013

ОбС определя пазарна цена -2646пв. 

/без ДДС/ Неплатено

93 14.2.2013 Марин 

Бодуров

Отмяна на Решение №99, взето с протокол №15 от заседание на Общински 

съвет - Сопот, проведено на 21.01.2013г. 108 16 11.3.2013

ОбС отмяна на Решение №99



94 22.2.2013 Веселин 

Личев

Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по оперативна 

програма "Административен капацитет" /ОПАК/ 109 16 11.3.2013

ОбС дава съгласие община Сопот да 

кандидатства с проект по  /ОПАК/. 

Проекта е спечелин.  Изпълнява се.

95 22.2.2013 Веселин 

Личев

Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по оперативна 

програма "Административен капацитет" /ОПАК/ 110 16 11.3.2013

ОбС дава съгласие община Сопот да 

кандидатства с проект по  /ОПАК/. 

Проекта е спечелин.  Изпълнява се

96 25.2.2013 Мариана 

Кацарова

Избор на втори зам. председател на Обс -Сопот

111 16 11.3.2013

Избор на втори зам. председател на Обс 

-Сопот. Не е изброн.Отложен за 

следващо заседание.

97 25.2.2013 Мариана 

Кацарова

Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество "Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД с ЕИК 

115584804, обявена с решение №90, взето с протокол №13 от заседание на 

Общински съвет - Сопот, проведено на 29.11.2012г. и обявяване на нов 

конкурс.

112 16 11.3.2013

Прекратяване на процедурата по 

провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество 

СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД  и 

обявяване на нов конкурс.Изпълнено

98 28.2.2013 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика 113 16 11.3.2013
Отпуснате  помощи- 900лв и изплатени

99 6.3.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план 

за регулация /ПУП-ПР/, частично за имот с идентификатор 68080.501.1430 

по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІІІ-1430, кв.25 по РП на гр.Сопот/ и 

разпореждане с общинска собственост

изтеглена изтеглена изтеглена

100 8.3.2013 Веселин 

Личев

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за 

закуски", находящ се в НУ "Неделя Петкова" с идентификатор 

68080.501.918., ул. И.Вазов №51 по Кадастралната карта на град Сопот
117 19 6.6.2013

Проведен конкурс . Не се явяват 

кандидати.

101 8.3.2013 Веселин 

Личев

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на "Павилион за 

закуски", находящ се в във фоаето на СОУ "И.Вазов" с идентификатор 

68080.503.1239.1, ул. Г. Попниколов" по кадастралната карта на гр.Сопот
118 19 6.6.2013

Проведен конкурс . Не се явяват 

кандидати.

102 12.3.2013 Веселин 

Личев

Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002 на 

МТИТС
119 19 6.6.2013

ОбС възлага  превоз на пътници по реда 

на Наредба №2/15.03.2002 на МТИТС. 

Проведена процедура по реда на ЗОП и 

сключен договор с изпълнителя.

103 26.3.2013 Веселин 

Личев

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”.

114 17 28.3.2013

ОбС дава съгласие община Сопот да 

кандидатства съвместно с „Българска 

асоциация спорт за всички” пред 

МФВС.Проекта не е одобрен.. 

104 27.3.2013 Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвянето на проект за подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване /ПУП-ПЗР/ за промяна предназначението на 

поземлен имот с идентификатор 68080.122.1 по кадастралната карта на 

гр.Сопот, общ. Сопот в м.Малкия друм/извън урбанизираната територия/ за 

Автосалон, офис, магазин и складове/

изтеглена изтеглена изтеглена



105 27.3.2013 Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвянето на проект за подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване /ПУП-ПЗР/ за промяна предназначението на 

поземлен имот с идентификатор 00480.120.9 по кадастралната карта, с. 

Анево, общ.Сопот в м."Якуру кория" /извън урбанизираната територия/ за 

жилищно строителство.

изтеглена изтеглена изтеглена

106 29.3.2013 Веселин 

Личев

Отдаване под наем на 3 бр. терени общинска собственост за поставяне на 

приместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот

120 19 6.6.2013

Проведен Конкурс на 22.11.2013г.  

Издадена Заповед №РД-09-

809/05.12.2013г. и подписан Договор 

№Д-10/28.02.2014г. с -"ТАБАК 

МАРКЕК " АД. Изпълнено

107 29.3.2013 Веселин 

Личев

Продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост 

с кадастрални идентификатори 

00480.501.369;00480.501.376;00480.501.375;00480.501.374;00480.501.373;0

0480.501.372;00480.501.390;00480.501.391;00480.501.392, находящи се в 

с.Анево, общ Сопот по кадастралната карта и кадастрани регистри КККР

121 19 6.6.2013

Проведен публечен търг на 

09.08.2013г.Продадени два имота.с КИ:-

00480.501.391 и 00480.501.392. 

Издадени Заповеди с №№ РД-09-513 и 

РД-09-514 от 14.08.2014г. и сключени 

Договори от 04.09.2013г Проведен 2 

търг. Няма кандидати.
108 29.3.2013 Веселин 

Личев

Прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на 

земеделските земи /ЗОЗЗ/, във връзка със заявление вх.№С-774/1 от 

01.02.2013г.
122 19 6.6.2013

ОбС дава предварително писмено 

съгласие за право за прокарване на 

външно ел. захранване ; външен 

водопровод и канализация до границите 

на имот с идентификатор 00480.38.11. 

Изпълнено. 
109 4.4.2013 Мариана 

Кацарова

Избор на председатели на ПК "Бюджет и финанси", на ПК"Стопански 

дейности, разпорежане с общинско имущество, приватизация и 

следприватизационне контрол, европейски фондове, инвестиционна 

политика и трудова заетост" и на втори зам. председател на ОбС - Сопот
115 18 11.4.2013

ОбС избира за Председетели на ПК 

"Бюджет и финанси"-Катя Адърска - 

Даскова ;на ПК"Стопански дейност.."-

Диана Недкова. Не избира Зам.  

Председател на ОбС. Отложен за 

следващо заседание.
110 4.4.2013 Веселин 

Личев

Разпореждане с имот частна общинска собственост с кадастрален 

идентификатор 68080.259.256 - паркинг находящ се в м."Арменица" на 

КККР на гр.Сопот
123 19 6.6.2013

Не е проведен търг.

111 5.4.2013 Веселин 

Личев

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

175 28 19.12.2013

ОбС опълномощава 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. Изпълнено. Чака се 

верификация.
112 29.4.2013 Веселин 

Личев

 Приемане на  план за изпълнение за 2013г. на НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-2020/..
124 19 6.6.2013

ОбС приема План за изпълнение за 

2013г. на НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-

2020/. Изпълня ва се.



113 29.4.2013 Веселин 

Личев

Приемане на ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013-2014г.

125 19 6.6.2013

ОбСприема ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА 

НА ДЕТЕТО ЗА 2013-2014г. Изпълня 

ва се.

114 9.5.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, частично за имот с идентификатор 

68080.503.1230 по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІ-1230, кв.81а по 

регулационния план на гр.Сопот/ и разпореждане с общинска собственост

Забележка

: Няма 

писмо за 

изтегляне, 

но е 

вкарана 

нова ДЗ с 

№ 130
115 9.5.2013 Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват поземлен имот с 

идентификатор 68080.104.107 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в 

м."Малкия друм" за "Семеен хотел, ресторант, склад и офис".

изтеглена изтеглена изтеглена

116 9.5.2013 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 68080.465.424 по кадастрална карта, гр. 

Сопот, общ.Сопот в м."Манастирски лозя" /извън урбанизираната 

територия/ за "Жилищно строителство"

изтеглена изтеглена изтеглена

117 9.5.2013 Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 

поземлени имоти с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34 

68080.174.35 и 68080.174.36 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в 

м."Над техникума" /извън урбанизираната територия/ за "Семеeн хотел, 

ресторант, склад и офис"

изтеглена изтеглена изтеглена

118 9.5.2013 Веселин 

Личев

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.

126 19 6.6.2013

ОбС отменя Наредба за отглеждане и 

регистрация на кучета, приета с 

Решение №77 и приема нова Наредба за 

придобиване, притежаване, отглеждане 

на кучета - домашни любимци и 

овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. Изпълнява се 
119 18.5.2013 Мариана 

Кацарова

Изменение и допълнение  на решение № 90 взето с поименно гласуване - 

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

29.11.2012 год.

127 19 6.6.2013

ОбС изменя и допълва  на решение № 

90.Определя 5 члена комисия с две 

резерви.Изпълнено

120 22.5.2013 Веселин 

Личев

Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение №100, 

взето с протокол№16/11.03.2013 г. на общински съвет – Сопот. 116 19 6.6.2013

ОбС актуализира и допълва  годишна 

програма за 2013г. за управление и 

разпореждане с имоти общинска 

собственост, приета с Решение 

№100.Изпълнява се



121 23.5.2013 Веселин 

Личев

Изработване на проект за Общ устройствен план на община Сопот, област 

Пловдив
133 21 1.8.2013

ОбС открива процидура за изработване 

на Общ устройствен план на община 

Сопот и приема заданиеза 

изработването. Изпълнява се.

122 31.5.2013 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет
128 19 6.6.2013

Отпуснате  помощи- 1200лв и 

изплатени

123 14.6.2013 Катя 

Адърска - 

Даскова

Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. на "Медицински център -

1 Сопот ЕООД"
129 20 24.6.2013

ОбС приема ГФО за 2012г. на  

“Медицински център I - Сопот" ЕООД  

Възлага на В Ненов тяхното 

побликуване в .  търг. Регистърна АП. 

Изпълнено124 14.6.2013 Катя 

Адърска - 

Даскова

Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. на СБДПЛ "Иван Раев - 

Сопот" ЕООД
130 20 24.6.2013

ОбС приема ГФО за 2012г. на СБДПЛ 

"Иван Раев - Сопот" ЕООД. Възлага на 

управителя  тяхното побликуване в .  

търг. Регистърна АП. Изпълнено

125 17.6.2013 Веселин 

Личев

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"
131 20 24.6.2013

ОбС не приема ДЗ

126 19.6.2013 Мариана 

Кацарова

Промяна на лимитните суми за телефонни разговори и мобилен интернет, 

ползвани от общинските съветници и служителя в звеното по чл.29а от 

ЗМСМА чрез предоставените служебни карти
132 20 24.6.2013

ОбС променя  лимитните суми за 

телефонни разговори и мобилен 

интернет на служебните карти. 

Изпълнява се.

127 2.7.2013 Мариана 

Кацарова

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

на неговите комисии за периода януари 2013 г. - юни 2013 г., изготвен от 

Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот
134 21 1.8.2013

ОбС приема за сведение на Отчет за 

дейността на ОбС за периода Януари 

2012г.- Юни 2012г.

128 5.7.2013 Веселин 

Личев

Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Къща - музей 

Иван Вазов" гр.Сопот на недвижими имоти - публична общинска 

собственост (ПОС) ведно със сгради, които попадат в имотите по 

Кадастралната карта и кадастрални регистри( КККР) на гр. Сопот 135 21 1.8.2013

Предоставени безвъзмездно за 

управление и ползване на "Къща - музей 

Иван Вазов" гр.Сопот на недвижими 

имоти 68080.502.555 и 68080.502.552 

със Заповед №РД-09-723/08.11.2013г. и 

Договор от 11.11.2013г.Изпълнено

129 18.7.2013 Веселин 

Личев

Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за 

подземен кабел 20kV за обект:"Бетонов комплектен трансформаторен пост 

/БКТП/ "Люляк" 1 х 800 KVA, кабели 20 kV, кабелна касета и табло 

електромерно, в местността "Трагата", землище на гр.Сопот 136 21 1.8.2013

ОбС дава предварително писмено 

съгласие за право на преминаване на 

трасе за подземен кабел 20kV за 

обект:"Бетонов комплектен 

трансформаторен пост /БКТП/ "Люляк" 

до границите на имот с идентификатор 

68080.74.56. Изпълнено.

130 19.7.2013 Веселин 

Личев

 Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПР за поземлени имоти /ПИ/ 

68080.174.33; 68080.174.34; 68080.174.35 и 68080.174.36 137 21 1.8.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ. Върнато за 

ново обсъждане от Обласния управител.



131 19.7.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП–ПР), частично   за имот с 

идентификатор 68080.502.566 по КККР на гр. Сопот (УПИ VІІІ-566, кв. 36 

по регулационния план на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска 

собственост

138 21 1.8.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ.Върнато за ново 

обсъждане от Обласния управител.

132 19.7.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП –ПР), частично за имот с 

идентификатор 68080.503.1230 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІ-1230, кв. 

81а по регулационния план на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска 

собственост

139 21 1.8.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ. Върнато за 

ново обсъждане от Обласния управител.

133 19.7.2013 Веселин 

Личев

Съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация 

(ПУП – ПР), частично за имот с идентификатор 68080.501.1430 по КККР 

на гр. Сопот (УПИ ХІІІ-1430, кв. 25 по РП на гр. Сопот)  и  разпореждане с 

общинска собственост

140 21 1.8.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ. Върнато за 

ново обсъждане от Обласния управител.

134 19.7.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за частично изменение на Подробния устройствен 

план – План за регулация (ПУП – ПР),  за поземлен имот с кадастрален  

идентификатор 68080.501.1543 по кадастрална карта ( КК ) на гр. Сопот 

(номер по предходен план 1470 (174061), кв. 1а, парцел І на гр. Сопот)  и 

разпореждане с общинска собственост

141 21 1.8.2013

ОбС  дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ. Върнато за 

ново обсъждане от Обласния управител.

135 19.7.2013 Мариана 

Кацарова

Присъединяване към Декларацията за достъп на младите хора до култура, 

приета от членовете на Българската асоциация на работодателите в 

областта на културата ( БАРОК ) в рамките на Националната кампания за 

„Достъп на младите хора до култура”

142 21 1.8.2013

ОбС приема Декларация и се 

присъединява към Декларацията за 

достъп на младите хора до култура, 

приета от членовете на  ( БАРОК ) 

.Изпълнено

136 25.7.2013 Веселин 

Личев

Съгласие на Общински съвет Сопот, община Сопот да сключи Договор за 

сътрудничество и съвместна дейност с Българска Стопанска Камара - Сан 

Франциско, Калифорния, САЩ във връзка с осъществяването на дейности 

и разработването на общински проекти за развитие на туризма в общината 143 21 1.8.2013

ОбС дава  съгласиеобщина Сопот да 

сключи Договор за сътрудничество и 

съвместна дейност с БСК- Сан 

Франциско, Калифорния, САЩ във 

връзка с  разработването на общински 

проекти за развитие на туризма в 

общината. Няма осществен проект.

137 26.7.2013 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общинския съвет-Сопот и изменение на Решение № 101, взето с 

поименно гласуване – протокол № 16, от заседание на ОбС – Сопот, 

проведено на 11.03.2013 г. за приемане Бюджета на общината за 2013 г.

145 21 1.8.2013

Няма одобрени заявления за отпускане 

на еднократни парични помощи.

138 26.7.2013 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - план за 

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

68080.104.107 по кадастралната карта , гр.Сопот, общ.Сопот в м."Малкия 

друм" - "Семеен хотел, ресторант, склад и офис"

144 21 1.8.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ.Изпълнено



139 30.7.2013 Веселин 

Личев

Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 

първото шестмесечие на 2013 г.
153 25 7.10.2013

ОБс приема за сведение информация за 

текущото изпълнение на Бюджета на 

Община Сопот за първото шестмесечие 

на 2013 г.. 

140 5.8.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.571 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 154 25 7.10.2013

ОбС определя пазарна цена -3474пв. 

/без ДДС/ Платен. Заповед №РД-09-

249/14.05.2014г. за деактуване. 

141 5.8.2013 Веселин 

Личев

Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с 

кадастрални идентификатори /КИ/ 68080.465.480, 68080.465.592, 

68080.465.594, 68080.465.432, местност "Манастирски лозя" и 

68080.453.169, местност "Кайряка4 чрез търг с явно наддаване.
155 25 7.10.2013

Проведен 1 търг на 10.12.2013г.. 

Продадени ПИ 68080.465.480; ПИ 

68080.465.592; ПИ 68080.465.594; ПИ 

68080.465.43. Проведен 2 търг на 

09.01.2014г.. Продадени ПИ 

68080.453.169

142 6.8.2013 Веселин 

Личев

Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на 

заповед за получаване на  авансово плащане по договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/032 по програма на 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. 146 22 15.8.2013

ОбС Упълномощаване на Кмета за 

издаване на запис на заповед за 

получаване на  авансово плащане в 

размер на 35% по договор за 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/1.1-09/2010/032 

Изпълнено

143 6.8.2013 Веселин 

Личев

Мерките които следва да се предприемат във връзка с финансовото 

затруднение по изплащане на задължения по Договор № ОС–2А/29.04.2009 

г. свързани с налагане на финансова корекция.
161 25 7.10.2013

Изпълнено. Кандидатствано е за 

ДДС6/03..9.2011г.  Има отказ.

144 9.9.2013 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 00480.120.9 по кадастрална карта, с. 

Анево, общ.Сопот в м. "Якури кория" /извън урбанизираната територия/ за 

"Жилищно строителство".

156 25 7.10.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ.Изпълнено

145 9.9.2013 Веселин 

Личев

Приемане на нова наредба за определянето и администрирането на 

административните такси и цени на услугите в Община Сопот.
176 28 19.12.2013

ОбС приема нова наредба за 

определянето и администрирането на 

административните такси и цени на 

услугитев Община Сопот. Изпълнява се.

Изменение на решение №137, взето с поименно гласуване, с протокол №21 

от заседание на Общински съвет - община Сопот, проведено на 01.08.2013 

г., по Докладна записка №130/19.07.2013 г. от Веселин личев - Кмет на 

община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на 

област  Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА

147 23 27.8.2013

ОбС прегласува изменение на Решение 

№137 и дава  съгласие за изготвяне на 

ПУП-ПРЗ.Изпълнено.

Изменение на решение №138, взето с поименно гласуване, с протокол №21 

от заседание на Общински съвет - община Сопот, проведено на 01.08.2013 

г., по Докладна записка №131/19.07.2013 г. от Веселин личев - Кмет на 

община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на 

област  Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА

148 23 27.8.2013

ОбС прегласува изменение на Решение 

№138 и дава  съгласие за изготвяне на 

ПУП-ПРЗ.Изпълнено.



Изменение на решение №139, взето с поименно гласуване, с протокол №21 

от заседание на Общински съвет - община Сопот, проведено на 01.08.2013 

г., по Докладна записка №132/19.07.2013 г. от Веселин личев - Кмет на 

община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на 

област  Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА

149 23 27.8.2013

ОбС прегласува изменение на Решение 

№139 и дава  съгласие за изготвяне на 

ПУП-ПРЗ.Изпълнено.

Изменение на решение №140, взето с поименно гласуване, с протокол №21 

от заседание на Общински съвет - община Сопот, проведено на 01.08.2013 

г., по Докладна записка №133/19.07.2013 г. от Веселин личев - Кмет на 

община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на 

област  Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА

150 23 27.8.2013

ОбС прегласува изменение на Решение 

№140 и дава  съгласие за изготвяне на 

ПУП-ПРЗ.Изпълнено.

Изменение на решение №141, взето с поименно гласуване, с протокол №21 

от заседание на Общински съвет - община Сопот, проведено на 01.08.2013 

г., по Докладна записка №134/19.07.2013 г. от Веселин личев - Кмет на 

община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на 

област  Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА

151 23 27.8.2013

ОбС прегласува изменение на Решение 

№141 и дава  съгласие за изготвяне на 

ПУП-ПРЗ.Изпълнено.

146 18.9.2013 Веселин 

Личев

Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно 

плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие" 162 26 6.11.2013

 Решение № 162 е отменено. Взето е 

преди да да е изтекъп едномесичния 

срок от провеждане на обсъздането.

146 18.9.2013 Веселин 

Личев

Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно 

плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие"
172 27 28.11.2013

Изпълнено. Сключен Договор № 

616/26.03.2014г. за кредит с фонд 

"ФПАГ" ЕАД в размер на 411 000пв. за 

срок от 12 месеца.

147 18.9.2013 Веселин 

Личев

Поемане на дълг за собствен принос  -15% по проект на Оперативна 

програма "Регионално развитие" 163 26 6.11.2013

 Решение № 163 е отменено. Взето 

епреди да да е изтекъп едномесичния 

срок от провеждане на обсъздането.

147 18.9.2013 Веселин 

Личев

Поемане на дълг за собствен принос  -15% по проект на Оперативна 

програма "Регионално развитие"
173 27 28.11.2013

Изпълнено. Сключен Договор № 

617/26.03.2014г. за кредит с фонд 

"ФПАГ" ЕАД в размер на 268 

733.16пв.за срок от 60 месеца.

148 20.9.2013 Веселин 

Личев

Приходите от отдадените под наем помещения - общинска собственост, 

намиращи се в сградата на Народно читалище "Иван Вазов-1871" - Сопот, с 

оглед препоръки на Сметна палата след извършен финансов одит, визирани 

в писмо с вх.№С-1148 от 30.03.2012 год.

149 20.9.2013 Веселин 

Личев

Актуализация на Бюджет 2013 приет с решение №101/11.03.2013 г. на 

Общински съвет Сопот. 152 24 30.9.2013

ОБс приема корекция на първоначалния 

план на Бюджета  за 2013 г. в частта 

местни разходи. Изпълнява се

150 23.9.2013 Мариана 

Кацарова

Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на 

гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в 

писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9#59 от 

17.09.2013 г.на представителя на общината в общото събрание на 

Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17.10.2013 г.  

157 25 7.10.2013

ОбС определя на позицията на община 

Сопот и дава на мандат за начина на 

гласуване по отделните точки. 

Изпълнено



151 26.9.2013 Веселин 

Личев

Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение №100, 

взето с протокол№16/11.03.2013 г. на общински съвет – Сопот.
160 25 7.10.2013

ОбС актуализира годишната програма 

за 2013 г. за управление и разпореждане 

с имотите общинска собственост. 

Изпълнява се

152 26.9.2013 Веселин 

Личев

Обявяване на имот публична общинска собственост с идентификатор 

68080.501.603 с площ от 1382 кв.м. по КККР на гр.Сопот в частна 

общинска собственост
158 25 7.10.2013

ОбС не приема ДЗ

153 1.10.2013 Веселин 

Личев

Продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 68080.253.252 

по Кадастрална карта на гр.Сопот, землище гр.Сопот
159 25 7.10.2013

ОбС не приема ДЗ

154 7.10.2013 Веселин 

Личев

Кандидатстване на Община Сопот за членство в Регионална асоциация на 

общини "Тракия"
164 26 6.11.2013

ОбС не приема ДЗ

155 16.10.2013 Веселин 

Личев

Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг
165 26 6.11.2013

ОбС приема Наредба за условията и 

реда за провеждане на обществено 

обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от 

Закона за общинския дълг

156 18.10.2013 Мариана 

Кацарова

Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб "Ген.Георги и 

Владимир Вазови"
178 28 19.12.2013

ОбС не приема ДЗ

157 21.10.2013 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 68080.176.100 по кадастрална карта, гр. 

Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" /извън урбанизираната територия/ за 

"Жилищно застрояване и общиствено обслужване".

166 26 6.11.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ.Изпълнено

158 21.10.2013 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 68080.122.1 по кадастрална карта, 

гр.Сопот в м."Малкия друм" /извън урбанизираната територия/ за 

"Автосалон, офис, магазин и складове".

167 26 6.11.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на ПУП-ПРЗ.Изпълнено

159 1.11.2013 Марин 

Бодуров

Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични 

помощи от Общински съвет - Сопот 168 26 6.11.2013
Няма одобрени заявления за отпускане 

на еднократни парични помощи.

160 5.11.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.424 по 

кадастрална карта на гр.Сопот 174 27 28.11.2013
ОбС определя пазарна цена -100пв. /без 

ДДС/. Неплатено

161 8.11.2013 Веселин 

Личев

Приемане на план - сметка за приходите и разходите за поддържане на 

чистотата, сметосъбирането на Община Сопот за 2014 г. и определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци.
169 27 28.11.2013

ОбС приемана план-сметка за 

приходите и разходите за подържане на 

чистотата ,сметосъбирането, 

сметоизвозванетоза 2014г. . Изпълнява 

се162 8.11.2013 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план 

за регулация /ПУП-ПР/, частично за имоти с идентификатори 

68080.501.1430 и 68080.501.621 по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІІІ-1430 и 

УПИ ХІІ-621,619 , кв.25 по РП на гр.Сопот/ и разпореждане с общинска 

собственост

170 27 28.11.2013

ОбС дава предварително съгласие за 

изготвяне на Подробен устройствен 

план - план за регулация /ПУП-ПР/, 

частично за имоти с идентификатори 

68080.501.1430 и 68080.501.621 по 

КККР на гр.Сопот. Изпълнено



163 27.11.2013 Веселин 

Личев

Одобряване на Договор за побратимяване, подписан между Община Сопот 

и Община Лас Бреняс - Република Аржентина
180 28 19.12.2013

ОБс одобрява  Договор за 

побратимяване, подписан между 

Община Сопот и Община Лас Бреняс - 

Република Аржентина. Изпълнява се.

Мариана 

Кацарова

Връщане за ново обсъждане на решение 162 и решение 163 на Общински 

съвет Сопот, взети с поименно гласуване с протокол № 26 от заседание на 

съвета, проведено на 06.11.2013 г.
171 27 28.11.2013

ОбС отменя Решение №162 и Решение 

№163.  Взети са преди да да е изтекъп 

едномесичния срок от провеждане на 

обсъздането.

164 5.12.2013 Веселин 

Личев

Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с вх.№ С-

3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" 

по схема BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение  за 

подписване на Допълнително споразумение беше внесено за разглеждане 

от Общински съвет - Сопот с Докладна записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за 

което беше взето решение № 131 от 24.06.2013 г.

179 28 19.12.2013

ОбС не приема проекта за решение  на 

ДЗ изготвена  по  искане на община 

Казънлък

165 10.12.2013 Веселин 

Личев

Изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци в 

община Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 4 от 21.08.2008 

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

Решение № 215 от 29.01.2010 г., изм. С Решение № 280, взето с протокол 

№ 43 от 27.01.2011 г.

177 28 19.12.2013

ОбС изменя  и допълва на Наредба за 

размера на местните данъци в община 

Сопот, приета с Решение № 28, 

Изпълнява се.

166 13.12.2013 Веселин 

Личев

Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с кадастрален 

идентификатор 68080.405.31 по одобрена кадастрална карта /КК/ на 

гр.Сопот.

182 29 30.1.2014

ОбС дава съгласие за продажба на 

поземлен имот, частна общинска 

собственост с кадастрален 

идентификатор 68080.405.31 без търг 

или конкурс от Пенка Рачева  на 

стойност 3015лв. /без ДДС/. Не е 

закупен.

167 13.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.63 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 183 29 30.1.2014

ОбС определя пазарна цена -845пв. /без 

ДДС/ Неплатено

168 13.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.398.156 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 184 29 30.1.2014

ОбС определя пазарна цена -215пв. /без 

ДДС/ Платено.Заповед №РД-09-

259/14.05.2014г. за деактуване.
169 16.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.196 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 185 29 30.1.2014

ОбС определя пазарна цена -1584пв. 

/без ДДС/ Неплатено

170 16.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.405.29 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 186 29 30.1.2014

ОбС определя пазарна цена -1255пв. 

/без ДДС/ Неплатено



171 16.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.51 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 192 30 13.2.2014

ОбС определя пазарна цена -845пв. /без 

ДДС/ Неплатено

172 16.12.2013 Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.48 по 

кадастралната карта на гр.Сопот 193 30 13.2.2014

ОбС определя пазарна цена -3135пв. 

/без ДДС/.  Неплатено

173

3.1.2014 Веселин 

Личев

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2014 г. 181 29 30.1.2014

ОбС приема Програма за 2014г.  за 

управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост.Изпълнява се

174

20.1.2014 Веселин 

Личев

Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.
187 29 30.1.2014

ОбС приема Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза.Изпълнява се.

175

27.1.2014 Мариана 

Кацарова

Приемане на "Правилник за изменение и допълнение на правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация"
189 30 13.2.2014

ОбС приема "Правилник за изменение и 

допълнение на правилника за 

организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската 

администрация"

176

27.1.2014 Веселин 

Личев

Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2014 година

191 30 13.2.2014

ОбС приема Отчет за изпълнение на 

Бюджета на Община сопот за 2012г. и 

приема  Бюджета за 2013г. Изпълнява 

се

177

29.1.2014 Веселин 

Личев

Приемане на бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016 г. 

в частта за местните приходи и разходи за местни дейности. 190 30 13.2.2014

П ОбС приема бюджетна прогноза на 

Община Сопот за периода 2014-2016 г.. 

Изпълнявя се.

178

29.1.2014 Мариана 

Кацарова

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

на неговите комисии за периода юли 2013 г. - декември 2013 г., изготвен от 

Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот  
188 30 13.2.2014

ОбС приема за сведение на Отчет за 

дейността на ОбС за периода Юни 

2013г.- Oeue;l,r 2013г.

179

4.2.2014 Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11 по кадастрална 

карта, с.Анево в м."Коруолу", община Сопот
194 30 13.2.2014

ОбС одобрява проект на ПУП-ПРЗ за 

ПИ с идентификатор 

00480.38.11.Изпълнено

180

20.2.2014 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на 

поземлен имот с идентификатор 68080.465.424 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски 

лозя" /извън урбанизираната територия/

197 31 21.3.2014

ОбС разрешава  да се изготвяне на ПУП-

ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 

68080.465.424 иодобрява Задание. 

Изпълнено

181

24.2.2014 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план-

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура 

за електропровод до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.122.1 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, общ.Сопот 

в м. "Малкия друм".

198 31 21.3.2014

ОбС разрешава  да се изготвяне на ПУП-

ПП на поземлен имот с идентификатор 

68080.465.424 ; одобрява Задание и 

дава съгласие за прокарването на 

външно ел. захранване. Изпълнено

до юни 2014 г.



182

25.2.2014 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план-

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура 

за електропровод и водопровод до поземлени имоти /ПИ/ с 

идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35, 68080.174.36 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, общ.Сопот 

в м. "Над техникума".

199 31 21.3.2014

ОбС разрешава  да се изготвяне на ПУП-

ПП на поземлен имот с идентификатори  

68080.174.33,  68080.174.34,  

68080.174.35, 68080.174.36   ; одобрява 

Задание и дава съгласие за 

прокарването на външно ел. захранване 

и водопровод. Изпълнено

183

12.3.2014 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план-

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за прокарване на външен водопровод до 

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.398.56 по кадастрална карта, 

гр.Сопот, общ.Сопот в м."Бозалан".
200 31 21.3.2014

ОбС разрешава  да се изготвяне на ПУП-

ПП на поземлен имот с идентификатор  

68080.398.566   ; одобрява Задание и 

дава съгласие за прокарването на 

водопровод. Изпълнено

184

12.3.2014 Мариана 

Кацарова

Становище на община Сопот по удължения бизнес план на 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив за периода 2014-2015 г.

201 31 21.3.2014

ОбС не приема предвижданията на 

удължения бизнес план на 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД 

- Пловдив за периода 2014-2015 г 

Председатяля на ОбС да връчи копие на 

ДКЕВР.

185

14.3.2014 Веселин 

Личев

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с 

кадастрални идентификатори (КИ) 68080.398.191, 68080.398.198, 

68080.398.240, 68080.399.177, 68080.399.241, 68080.399.324, 

68080.399.480, местност „Бозалан“ чрез търг с явно наддаване. 

206 32 23.4.2014

ОбС дава съгласие за провеждане на 

търг с явно наддаване за продажба на 

поземлени имоти - частна общинска 

собственост.В процес на изпълнение.

186

14.3.2014 Веселин 

Личев

 Изменение на Решение № 172/06.11.2013 г. за поемане на дълг за оборотни 

средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна 

програма „Регионално развитие“. 
202 31 21.3.2014

 ОбС изменя т. 5  на Решение № 

172/06.11.2013 г. , като числото "4.715" 

се заменя с "5,078". 

187

14.3.2014 Веселин 

Личев

 Изменение на Решение № 173/06.11.2013 г. за поемане на дълг за собствен 

принос – 15% по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“. 203 31 21.3.2014

 ОбС изменя т. 5  на Решение № 

173/06.11.2013 г. , като числото "4.715" 

се заменя с "5,078". 

188

19.3.2014 Веселин 

Личев

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Павилион - 

частна общинска собственост с кадастрален идентификатор –(КИ) 

68080.502.1580.5, попадащ в имот ПИ 68080.502.1580 по кадастрална карта 

/КК/ на гр.Сопот, ул."Първи май" № 23 кв.47 по РП на гр.Сопот

207 32 23.4.2014

ОбС дава съгласие за провеждане на 

търг с явно наддаване за продоставяне 

под наем за 5 г. с месечна цена -292 лв. 

/без ДДС / на  имот - частна общинска 

собственост.В процес на изпълнение.

Предложение от Деян Дойнов - общински съветник за приемане от 

Общински съвет - община Сопот на Декларация, приета от Общински съвет 

- община Карлово в редовно заседание, проведено на 30.01.2014 г.

195 31 21.3.2014
ОбС приема  на Декларация 

/Приложение 1/ , приета от Общински 

съвет - община Карлово.
Избор на зам.председател на Общински съвет - Сопот

196 31 21.3.2014
ОбС избора  за зам.председател на 

Общински съвет - -Марин Бодуров.

Доклад за дейността на МКБППМН Община Сопот за 2013 г.

204 31 21.3.2014

 ОбС приема за сведение Доклад за 

дейността на МКБППМН Община 

Сопот за 2013 г.



Обявяване на оставка на общинския съветник - Христо Ангелов Цолев като 

член на временната комисия за извършване на проверка на дейността на 

общинското търговско дружество "СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД и 

избор на нов член на временната комисия за попълване на състава и.

205 31 21.3.2014

ОбС избира  К Консгантинов за член на 

временната комисия за извършване на 

проверка на дейността на  "СБДПЛ 

"Иван Раев - Сопот" ЕООД .

189

26.3.2014 Веселин 

Личев

Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на търговски 

обект - Павилион, частна общинска собственост с кадастрален 

идентификатор /КИ/ 68080.502.1603.1, попадащ в поземлен имот /ПИ/ 

68080.502.1603 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на 

гр.Сопот /ул. "Ставри Костов" №3, кв.50а по РП на гр.Сопот/

208 32 23.4.2014

ОбС дава съгласие за провеждане на 

търг с явно наддаване за продоставяне 

под наем за 5 г. с месечна цена -376 лв. 

/без ДДС / на  имот - частна общинска 

собственост.В процес на изпълнение.

190

3.4.2014 Катя 

Адърска 

Даскова

Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на СБДПЛ "Иван Раев - 

Сопот" ЕООД
214 33 20.5.2014

ОбС приема на ГФО за 2013г. на 

СБДПЛ „Иван Раев" и да бъде 

публикуван в търговскиа регистър на 

АП. Изпълнява се.. 

191

3.4.2014 Катя 

Адърска 

Даскова

Отчет на ВК за извършване на проверка на дейността на общинското 

търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД

192

4.4.2014 Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларни планове ( ПУП - ПП  ) на елементи на техническата 

инфраструктура – отливен канал и канализационни колектори от обект:“ 

Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот.“, които са извън 

урбанизираната територия.

193

8.4.2014 Веселин 

Личев

Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2014 и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2015.
210 32 23.4.2014

ОбС приема ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ  НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2014 и 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА 

СОПОТ 2015. Изпълнява се

194

8.4.2014 Веселин 

Личев

Приемане на План за изпълнение за 2014 г. на НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012-2020). 211 32 23.4.2014

ОбСприема План за изпълнение за 2014 

г. на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА МЛАДЕЖТА (2012-2020)

195

9.4.2014 Веселин 

Личев

Предварително съгласие за изменение на границите на имот с 

идентификатор 68080.501.1583 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри /КККР/ на гр.Сопот, /УПИ I-детско учреждение кв.53, ул.8-ми 

март, 1-ви май и ул.Ген.Андреев по регулационен план /РП/ на гр.Сопот, 

съгласно приложената схема-предложение.

196

10.4.2014 Веселин 

Личев

Приемане на "Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сопот 2014 - 

2020 г." 209 32 23.4.2014

ОбС приема "Общински план за 

развитие /ОПР/ на Община Сопот 2014 - 

2020 г. В процес на изпълнене.



197

11.4.2014 Веселин 

Личев

Даване на съгласие на Къща-музей "Иван Вазов" да кандидатства с проект 

по праграма - БГ08 - "Културно наследство и съвременни изкуства"

212 32 23.4.2014

ОбС дава съгласие на Къща-музей 

"Иван Вазов" да кандидатства с проект 

по праграма - БГ08 - "Културно 

наследство и съвременни изкуства" 

Проекта е подаден . Чака се 

одобрението му..

198

17.4.2014 Веселин 

Личев

Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, 

попадащ в ПИ с КИ 68080.501.5038 по КККР на гр.Сопот /УПИ Х-паркинг, 

кв.9 ул.Ив.Вазов по РП на гр.Сопот/ за поставяне на ВПС - Павилион и 

сенник по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска 

дейност в гр.Сопот

199

17.4.2014 Веселин 

Личев

Предложение за осигуряване на достъп до имот с кадастрален 

идентификатор 68080.259.501 в местност "Арменица" по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри /КККР/на гр.Сопот.

200

25.4.2014 Веселин 

Личев

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти 

по чл.19 а.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със 

Заповед №528/30.07.2008 г. Протоколно решение №4 от 23.04.2008 г. за 

Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД "Земеделие" - 

гр.Пловдив /за обезщетяване на собственици по реда на §27 ал.2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ-ДВ бр.62/10.08.2010 год.

215 33 20.5.2014

ОбС дава съгласие за деактуване  на  

земеделски  земи от ОПФ на   /поземлен 

имот № 68080.172.432 с площ.2.149 дка 

/ и ги предоставя на общ. Служба 

земеделие Карлово  за обезщетяване на 

собственици / наследници на Ганчо 

Ганчев /. Изпълнено

201

7.5.2014 Веселин 

Личев

Приемане на "Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на 

Община Сопот" 
216 33 20.5.2014

ОбС приема "Стратегия за 

градоустройствена и жилищна политика 

на Община Сопот". Изпълнява се.

202

7.5.2014 Мариана 

Кацарова

Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество „Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 

115584804, обявена с Решение № 112, взето с протокол № 16 от заседание 

на Общински съвет – Сопот,  проведено на 11.03.2013 г. и обявяване на нов 

конкурс.

217 33 20.5.2014

Прекратяване на процедурата по 

провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на общинско дружество 

СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД  и 

обявяване на нов конкурс.Изпълнява се.

203

14.5.2014 Катя 

Адърска 

Даскова

Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г.  на  “Медицински център 

I - Сопот" ЕООД

218 34 19.6.2014

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.

204

22.5.2014 Веселин 

Личев

Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с кадастрални 

идентификатори /КИ/ 68080.398.191,  68080.398.198 ,  68080.398.240 ,  

68080.399.177,  68080.399.241,  68080.399.324,  68080.399.480 , местност 

"Бозалан" чрез тър с явно наддаване.

213 33 20.5.2014

ОбС дава съгласие за провеждане на 

търг с явно наддаване за продажба на 

поземлени имоти - частна общинска 

собственост.В процес на изпълнение.


