
Приложение 1                                                                                                                          

към Решение № 271, взето с протокол № 46 

от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

26.02.2015 г.

ДЗ№ дата вносител относно решение 
протокол 

№
дата изпълнение

204 22.5.2014
Веселин 

Личев

Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА - ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СОПОТ.

219 35 17.7.2014

Наредбата е влезнала в сила и услугата - 

домашен социален патронаж се 

изпълнява съгласно Наредбата

207 24.6.2014
Веселин 

Личев

Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в 

Община Сопот за мандат 2014 - 2016 год.

220 35 17.7.2014

Със Заповед № РД- 09-411/29.07.2014г. е 

определен поименния състав на 

консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в 

Община Сопот за мандат 2014 - 2016 год.  

Има и проведени заседания.

208 25.6.2014
Мариана 

Кацарова

Приемане на нова „Наредба за условията и реда за учредяване 

на търговски дружества, за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска 

дейност в община Сопот“ 

221 35 17.7.2014

Наредбата е приета и е  влезнала в сила. 

210 7.7.2014
Веселин 

Личев

Приемане на правила и методики за мониторинг и оценка на 

конкретни политики в община Сопот - туризъм, градоустройствена 

и жилищна политика.

222 35 17.7.2014

Правила и методики за мониторинг и 

оценка на конкретни политики  са приети 

и са  влезнали в сила.

211 8.7.2014

Мариана 

Кацарова 

Марин 

Бодуров

Освобождаване на управителя на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” 

ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността управител на 

дружеството;

223 35 17.7.2014

Освободен е д-р Иван Дончев и за ВРИД  

управител но СБДПЛ „Иван Раев” – 

Сопот” ЕООД" е назначен д-р Стефан 

Анастасов до провеждане на конкурс.  

Сключен Договор № Д-24/29.07.2014г., 

който е вписан в Агенцията по вписване- 

Търговския регистър.Изпълнено.

на изпълнението на решенията на Общински съвет - Сопот

Списък
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212 14.7.2014
Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура 

/електропровод и водопровод/ за захранване на поземлени имоти 

с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35,  

68080.174.36 и част от  68080.174.272  /имот с проектен 

идентификатор 68080.174.575/ по КККР на гр.Сопот, община 

Сопот.  

224 36 7.8.2014

Изпълнено.Решението е обявено в 

"Държавен вестник" /ДВ/ бр. 

72/29.08.2014. Няма постъпили 

възражения. Преписката е приключела 

на 15.09.2014г.

213 14.7.2014
Веселин 

Личев

Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура 

електропровод за обект: "Автосалон, магазин, офис и складове" в 

ПИ 68080.123.1 по КККР на гр.Сопот

225 36 7.8.2014

Изпълнено.Решението е обявено в 

"Държавен вестник" /ДВ/ бр. 

72/29.08.2014. Няма постъпили 

възражения. Преписката е приключела 

на 15.09.2014г.

В-

146
1.7.2014

Съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността на 

активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и 

общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от 

съответния ВиК оператор
226 36 7.8.2014

Делегира правото на Председатела на 

ОбС да подпише Протокола за 

разпределение на собствеността на 

активите – ВиК системи и съоръжения 

между държавата и 

общините.Изпълнено.

В-

166/1
18.8.2014 Комисия

Предложение с вх. № В-166/1 от 18.08.2014 г. -  Удостояването на 

доц. Иван Лилов Налбантов със званието   „Почетен гражданин на 

град Сопот“ 

227 37 21.8.2014

Удостоен със званието   „Почетен 

гражданин на град Сопот“ доц. Иван 

Лилов Налбантов. 

217 18.8.2014
Мариана 

Кацарова

Промяна в състава на ПК ”Стопански дейности, разпореждане с 

общинското имущество, приватизация и след приватизационен 

контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова 

заетост”, ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социални 

дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и 

туризъм” и ПК“Установяване на конфликт на интереси по Закона 

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“.

228 37 21.8.2014

Новият общински съветник Любомир 

Атанасов заема местото в ПК на 

напусналия  ОбС Стефан Анастасов.

218 28.8.2014
Веселин 

Личев

Даване съгласие за извършване на строително - монтажни работи 

/СМР/ на 2 бр. оранжерии, попадащи в имоти частна общинска 

собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.131.210 и 

68080.131.211 по кадастралната карта и кадастрални 

регистри/КККР/ на гр. Сопот, местност „Малкия друм“.

229 38 8.9.2014

Изпълнява се. Изготвена е 

документацията  за избор на изпълнител 

и предстой процедура на избора по ЗОП.

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

230 38 8.9.2014

В процес на изпълнение.Със Заповед  № 

РД-09-48/1 от 29.01.2015. е обявен 

Конкурс за 09 03.2015г.
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216 31.7.2014
Веселин 

Личев

Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план 

– парцеларен план ( ПУП - ПП  ) на елементи на техническата 

инфраструктура за трасе на нова подземна кабелна линия 20 KV 

във връзка с изместване на съществуващо трасе на въздушна 

линия на електропровод извън урбанизираната територия

231 38 8.9.2014

Предадено на възложителя за 

изпълнение. Няма внесена преписка за 

последващи процедури.

220 5.9.2014
Веселин 

Личев

Разрешение за съществуването на формирана паралелка с брой 

ученици под нормативно определения 

232 38 8.9.2014

Разрешава се  формиране на- паралелка 

с брой ученици под нормативно 

определения - с 15 

ученика.Допълнителните  средства от 

преходния остатък на СОУ "Иван Вазов".

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 233 39 29.10.2014

Приема се отчета на временната 

комисия.Възлага на Председателя на 

ОбС да изпрати отчета и констатациите 

до прокуратурата за извършване на 

проверка.

195 9.4.2014
Веселин 

Личев

Изменение на подробния устройствен план /ПУП/ - план за 

регулация /ПР/на гр. Сопот , частично за ПИ с КИ 68080.501.1583 , 

за който имот е определен УПИ І - детско учреждение , кв. 53 , по 

регулационен план РП на гр. Сопот.
334 39 29.10.2014

В процес на изпълнение. Изчаква са 

актуална скица от АГКК за окомплектова 

и  изпращане на преписката  до 

Министерството на образозанието за 

даване на съгласие по смисъла на  чл. 

137 ал. 7 от ЗУТ.

205 28.5.2014
Веселин 

Личев

Даване съгласие за изграждане на комбинирана спортна 

площадка, мини голф игрище, детска площадка, мемориален 

кръст, открит амфитеатър и ажурна ограда в УПИ-ХХIV-за парк, 

кв.14, по РП на гр.Сопот, съгласно одобрена схема на ОЕСУТ-

Сопот

235 39 29.10.2014

ОбС не приема ДЗ

209 1.7.2014
Веселин 

Личев

Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на 

Общинския съвет на Община Сопот за периода Ноември 2011 г. - 

Юни 2014 г.
236 39 29.10.2014

Приема се  за сведение Отчета за 

изпълнението на актовете на Общинския 

съвет на Община Сопот за периода 

Ноември 2011 г. - Юни 2014 г.

214 29.7.2014
Веселин 

Личев

Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Сопот.
237 39 29.10.2014

Наредбата е влезнала в сила и се 

изпълнява.

215 31.7.2014
Мариана 

Кацарова

Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - 

Сопот и на неговите комисии за периода януари 2014 г. - юни 2014 

г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот  
238 39 29.10.2014

Приема  се за сведение Отчет за 

дейността на ОбС за периода Януари 

20124.- Юни 2014г.

219 4.9.2014
Веселин 

Личев

Приемане /одобряване/ на актуализирана експертиза за 

определяне на месечна наемна цена за отдаване под наем чрез 

конкурс на "Павилион за закуски" в НУ "Неделя Петкова"

239 39 29.10.2014

В процес на изпълнение. Със Заповед  № 

РД-09-47/1 от 29.01.2015. е обявен 

Конкурс за 09 03.2015г.
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221 9.9.2014
Веселин 

Личев

Участие в програма на Европейска Банка за Възстановяване и 

Развитие /ЕБВР/ за оказване на безвъзмездна техническа помощ 

при изпълнение на договори с гарантиран резултат /ДГР/ с цел 

повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор 

"Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни 

услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор"

240 39 29.10.2014

В процес на изпълнение. Консултанския 

екип на ЕБВР изготвя енергийното 

обследване.

222 23.9.2014
Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.1 по 

кадастралната карта на гр.Сопот

241 39 29.10.2014

Изпълнено. Определена пазарна цена -

258пв. /без ДДС/ Платено.Заповед за 

продажба № РД-09-704/18.11.2014 . 

Договор за продажба от 24.11.2014г. 

Деактувана със Заповед № РД-09-

845/23.12.2014г

223 23.9.2014
Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.195 по 

кадастралната карта на гр.Сопот

242 39 29.10.2014

Изпълнено. Определена пазарна цена -

752пв. /без ДДС/ Платено.Заповед за 

продажба № РД-09-705/18.11.2014 . 

Договор за продажба от 03.12.2014г. 

Диктувана със Заповед № РД-09-

847/23.12.2014г

224 23.9.2014
Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.483 по 

кадастралната карта на гр.Сопот

243 39 29.10.2014

. Определена пазарна цена -1326пв. /без 

ДДС/ .Заповед за продажба № РД-09-

707/18.11.2014 .Неплатено. Последвала 

възбрана от ЧСИ Мариана Обретенова 

от 19.11.2014г. Изпратено писмо с изх. № 

С-3982/1 от 08.12.2014г. до ЧСИ за 

отпадане на възбраната. Няма отговор.

225 23.9.2014
Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.174 по 

кадастралната карта на гр.Сопот

244 39 29.10.2014

Изпълнено. Определена пазарна цена -

696пв. /без ДДС/ Платено.Заповед за 

продажба № РД-09-707/18.11.2014 . 

Договор за продажба от 26.11.2014г. 

Диактувана със Заповед № РД-09-

846/23.12.2014г

226 29.9.2014
Веселин 

Личев

Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за първото шестмесечие на 2014 г.

245 39 29.10.2014

ОбС приема за сведение, информация за 

текущото изпълнение на Бюджета за 

първото шестмесечие на 2014г. И е 

създадена ВК за преглед на имотите 

общинска собственост
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227 2.10.2014
Веселин 

Личев

Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

общински имот - помещение №1 и №2 от "Дом на книгата" с 

идентификатор 68080.502.1525.3 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, ул. Васил Левски" №4

246 39 29.10.2014

В процес на изпълнение. Със Заповед  № 

РД-09-46/1 от 29.01.2015. е публичен търг 

с явно наддаване за 05 03.2015г.

229 10.10.2014
Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен 

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

предназначението на поземлени имоти с идентификатори 

68080.174.43 и 68080.174.76 по кадастрална карта, гр.Сопот, 

общ.Сопот в м."Над техникума" /извън урбанизираната територия/ 

за "Жилищно строителство".

247 39 29.10.2014

Предадено на възложителя за 

изпълнение. Няма внесена преписка за 

последващи процедури.

230 10.10.2014
Веселин 

Личев

Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.527 по 

кадастралната карта на гр.Сопот.

248 39 29.10.2014

. Определена пазарна цена -1626пв. /без 

ДДС/ .Заповед за продажба № РД-09-

703/18.11.2014 .Неплатено. Последвала 

възбрана от ЧСИ Мариана Обретенова 

от 19.11.2014г. Изпратено писмо с изх. № 

С-3982/1 от 08.12.2014г. до МСИ за 

отпадане на възбраната. Няма отговор.

231 3.11.2014
 Марин 

Бодуров

Предложение за избор на Управител на „Специализирана 

болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – 

Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, след проведен конкурс за 

възлагане управлението на общинското дружество обявен с 

Решение № 217, взето с поименно гласуване протокол № 33 от 

заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 20.05.2014 

г. 

249 40 10.11.2014

Одобрен за управител но СБДПЛ „Иван 

Раев” – Сопот” ЕООД"  д-р Стефан 

Анастасов. Сключен Договор Д-

41/20.11.2014г., който е вписан в 

Агенцията по вписване- Търговския 

регистър.

233 17.11.2014
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 от 12.11.2014 г.на представителя на 

общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, 

свикано на 12.12.2014 г.  

250 41 24.11.2014

Даден  мандат за начина на гласуване по 

отделните точки от предварително 

обявения дневен ред в писмо на 

Областния управител на област Пловдив. 

Г-жа Кацарова е участвала в заседанието 

и е изпълнила Решението.

234 19.11.2014
Мариана 

Кацарова

Създаване на временна комисия /ВК/ за изготвяне на 

предложение за избор на съдебни заседатели от община Сопот 

за Районен съд – Карлово с мандат 2015 г. – 2019 г.
251 41 24.11.2014

Избрана 5/пет/ члена временна комисия 

/ВК/, която изготви предложение за избор 

на съдебни заседатели от община Сопот 

за Районен съд – Карлово с мандат 2015 

г. – 2019 г. Изпълнено.
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239 15.12.2014
Веселин 

Личев

Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от 

Министерство на финансите за изплащане на задължения на 

община Сопот, възникнали по повод наложена финансова 

корекция по проект № 58-111-74-265, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.” .

252 42 16.12.2014

Изпратено е искане за отпускане на 

краткосрочен, целеви, временен, 

безлихвен заем до Министерство на 

финансите.. До този момент не е 

отпуснат безлихвен заем.

203 14.5.2014
Веселин 

Личев

Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на 

Община Сопот за 2013 година. 
253 43 22.12.2014

ОбС приема  уточнения годишен план на  

Бюджета.  Неприема отчет за 

изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за 2013г.

232 7.11.2014
Веселин 

Личев

Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен 

план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен 

имот с идентификатор 68080.175.9 по кадастралната карта и 

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

техникума" - "Жилищно строителство".

254 43 22.12.2014

Предадено на възложителя за 

изпълнение. Подписан е предварителен 

дотоворот 15.01.2015г. Няма внесена 

преписка за последващи процедури.

237 2.12.2014
Марин 

Бодуров

Съгласуване на цената на входните билети за посещение и 

услугите в Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот. 
255 43 22.12.2014

Със Заповед № 01 от 05.01.2015г са 

въведени новите цени на входните 

билети за посещение и услугите в Къща-

музей „Иван Вазов“

238 2.12.2014
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. 256 43 22.12.2014

Наредбата е влезнала в сила .До  

31.01.2015г  в детските градини се 

събират документи  и от 01 02 2015г.ще 

влезнат в сила новите изменевия. 

240 16.12.2014
Диана 

Недкова

Предложение за съдебни заседатели при Районен съд-Карлово 

за мандат 2015-2019г.

257 43 22.12.2014

Избрани са 10 /десет/ съдебни 

заседатели от квотата на община Сопот 

при Районен съд-Карлово за мандат 2015-

2019г. Решението е изпратено  на 

Окръжен съз - Пловдив.
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