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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 209 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2014  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 196/10.04.2014 г. от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот  

 

 Относно: Приемане на "Общински план за развитие /ОПР/ на Община 

Сопот 2014 - 2020 г." 
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с изискването на 

чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие приема следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1. Приема “Общински план за развитие на Община Сопот 2014-2020 г.” 

2. В общинския план за развитие да се отразят препоръките дадени в 

предварителната оценка на “Общински план за развитие на Община Сопот 

2014-2020 г.” по отношение, точното формулиране на стратегически цели 3 и 

4, както следва: 

- Стратегическа цел 3 – „Повишаване качеството на човешкия капитал на 

община Сопот, чрез ефективни социални услуги, здравеопазване и 

образование“. 

- Стратегическа цел 4 – „Подобряване на ефективността и разширяване 

възможностите за териториално сътрудничество и укрепване на 

административния капацитет“. 

3. В приоритет 2.2 „Опазване на околната среда“, мярка 2.2.3 

“Подобряване управлението на отпадъците“ да бъде включен проект за 

разширяване функциите  на общинска дейност “Чистота”, с извършване на 

дейността “Организирано сметосъбиране и сметоизвозване”. 

 

Приложение: “Общински план за развитие на Община Сопот 2014-2020 

г.” 
                                         

 МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

-  на основание чл. чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, във връзка с изискването на чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие; 
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-  и като взе в предвид средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие 

на общината. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

  

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


