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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
към Решение 126, взето с поименно гласуване с 
протокол № 20 от заседание на ОбС – Сопот, 
проведено на 14.03.2017 г. 

 

О Т Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии 

 за периода юли 2016 г. – декември 2016 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: Мариана Здравкова Кацарова  

– Председател на Общински съвет - Сопот 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.17 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, внасям, като Председател на ОбС, настоящия 9-ти 

пореден Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите  комисии за 

разглеждане в съвета за  периода  юли 2016 г. – декември 2016 г. 

В отчитания период, който ще наричам, по долу за краткост периода е 

разгледана дейността на четвъртия Общински съвет в община Сопот / мандат 2015 – 

2019 г./, след обособяването й като такава през 2003 г.  

През периода  в ОбС работят 6 постоянни комисии, както следва:   

1.ПК„Бюджет и финанси” – с численост - 5 общински съветника;  

2.ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки 

дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм” - с 

численост 7 общински съветника;  

3.ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, 

екология, земеделие и водни ресурси” -  с численост 7 общински съветника;  

4.ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, развитие на 

местното самоуправление” - с численост 7 общински съветника;  

5.ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, 

приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, 

инвестиционна политика и трудова заетост” - с численост 7 общински съветника;  

6.ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси” - с численост - 7 общински съветника.   
 

Заседанията на постоянните комисии и присъствието на съветниците на тях са 

представени в табличен вид, който за  периода изглежда така: 
 

В отчитания период  в  ОбС – Сопот настъпиха следните персонални промени: 

-    С решение № 135-МИ/19.09.2016 г. на ОИК - Сопот бяха прекратени 

правомощията на общинският съветник от листата на БСП – Станислав Илиев 

Стоенчев, поради заемането от него на щатна длъжност в администрацията. На негово 

място за общински съветник беше обявен нов общински съветник от листата на БСП – 

Васка Антонова Георгиева, която положи клетва като съветник в заседанието на ОбС – 

Сопот, проведено на 06.10.2016 г.; 
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-      С решение № 95 от 20.10.2016 г. на ОбС, Васка Антонова Георгиева беше 

избрана за член на ПК“ОКЗ...“ и ПК“УКИ...“. 

 

Постоянните комисии са провели общо 24 заседания свикани като 

самостоятелни, както следва: 

 

№

  

Постоянна 

Комисия  

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседания 

% 

присъствие 

Брой 

разгледани 

ДЗ 

1.  ПК „АПВ….” 
Председател-Т.Караколев 

7 7 76% 11 

2. ПК“Б и Ф“ 
Председател-Катя Адърска-Даскова 

5 6 97% 7 

3. ПК „ОКЗ ……”  
Председател-Евгени Димов 

7 1 57% 1 

4.  ПК „УТ ……”  
Председател-Мариана Кацарова 

7 4 86% 5 

5. ПК „СД…”  
Председател-Георги Григоров 

7 6 86% 7 

6. ПК „УКИ…”  
Председател-Марин Бодуров 

7 0   

  

Проведените съвместни заседания на две и повече комисии и на всички 

постоянните комисии са 21, както следва: 

 

№

  

Постоянни 

комисии 

Брой 

чле-

нове 

Брой 

заседани

я 

% 

присъства

щи 

Брой 

разгледан

и ДЗ 

1 Всички постоянни комисии 17 12 89% 18 

2 ПК „БФ” и ПК“АПВ“ 12 2 86% 5 

3 ПК „АПВ” и ПК“ОКЗ“ 14 1 64% 1 

4 ПК „БФ” и ПК“СД“ 12 2 92% 6 

5 ПК „СД” и ПК“УТ“ 14 3 79% 7 

 ПК „АПВ”, ПК“БФ“ и ПК“УТ“ 19 1 95% 2 

 

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

се запазва тенденцията от предходния посещаемостта в заседанията на ПК – общо 45 за 

периода, да е около 85%. Проведени са 24 самостоятелни заседания на ПК  при 

средната посещаемост  85% при 86% в предходния отчетен период.  Проведени са 21 

заседания, свикани като заседания на две и повече комисии или общи за всички ПК,  

при средна посещаемост – 87% при 86% в предходния отчетен период.  

През отчитаният период с най-голяма натовареност са били общинските 

съветници, членове на ПК, както следва: ПК“АПВ“ (11 заседания), ПК“СД“ (11 

заседания) и ПК“БиФ“ (11 заседания).  

С решение № 78 взето на заседание на ОбС, проведено на 23.08.2016 г. се 

създаде 5 членна временна комисия, на която се възложи  изработването на: 
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- „Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”; 

- и на „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията 

на Общински съвет – Сопот“ 

В отчитания период временната комисия е провела 8 заседания. На 12.12.2016 г. 

на сайта на Общината беше публикуван за обществени консултации изготвения 

„Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”. 

Продължава работата на ВК по Правилника за отличията на Общински съвет – 

Сопот“ 

Следващата таблица показва персоналната заетост и посещаемост на 

общинските съветници в заседания на постоянните комисии и на сесии през отчитания 

период:  

 

№
 п

о
 р

ед
 

трите имена 

 О
Б

Щ
О

 

о
т
съ

ст
в

и
я

 

 

Заседания на 

ПК 

Заседания на 

ОбС 

п
р

и
съ

ст
в

и
я

 

о
т
съ

ст
в

и
я

 

 

п
р

и
съ

ст
в

и
я

  

о
т
съ

ст
в

и
я

 

1 Атанас Георгиев Ласков 6 21 6 7 0 

2 Васил Петров Максимов  4 18 4 7 0 

3 Васка Антонова Георгиева 0 16 0 4 0 

4 Георги Александров Григоров 6 17 5 6 1 

5 Георги Христов Алексиев 7 26 6 6 1 

6 Димо Димитров Димов 0 23 0 7 0 

7 Евгени Тодоров Димов 2 21 2 7 0 

8 Катя Николова Адърска - Даскова 7 25 6 6 1 

9 Красимир Георгиев Цветков 3 27 3 7 0 

10 Мано Манов Мановски 6 23 6 7 0 

11 Марин Маринов Бодуров 2 36 2 7 0 

12 Мария Георгиева Димитрова 2 30 2 7 0 

13 Милена Кирилова Радева 10 23 10 7 0 

14 Младен Стоянов Димитров 3 27 3 7 0 

15 Петър Иванов Райчинов 6 17 6 7 0 

16 Станислав Илиев Стоенчев 1 2 1 3 0 

17 Тодор Василев Караколев 3 38 3 7 0 

 

Информация за внесените и разгледаните в постоянните комисии и приетите 

проекти за решения в ОбС – Сопот през отчитания период са отразени в таблица 

приложение 1 към настоящия отчет. Таблицата носи информация за предмета на 

докладните записки, вносителите, постоянната/ните комисии които са разглеждали 
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докладните и са се произнесли със становище, № на решение, № на протокол и дата на 

заседанието на ОбС, на което е прието решение по съответната докладна записка, както 

и е отразено начина на гласуване /обикновено или поименно/ и съответните гласове – 

„за“, „против“ или „въздържал се“.  

 

 Анализът на прил. 1 показва, че в периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г.: 

 - 52 са внесените докладни записки – 43 от Деян Дойнов – Кмет на общината / 4 

от тях изтеглени/, 6 – от Мариана Кацарова–Председател на ОбС, 2–от Катя Адърска-

Даскова – Председател на ПК“БиФ“, 1–от Станислав Стоенчев /изтеглена/;  

 - 3 са други материали по които ОбС се е произнесъл с решение; 

 

За произнасянето със окончателни становища по ДЗ на постоянните комисии им 

е било необходимо да проведат следния брой заседания – за 5 бр. ДЗ –  по 4 заседания, 

за 4 бр. ДЗ – по 3 заседания, за 13 бр. ДЗ – по 2 заседания за останалите по 1 заседание. 

Становищата са изготвени съответно, както следва: 

- 18 бр. – Мариана Кацарова; 

- 12 бр. – Катя Адърска; 

- по 9 бр. – Тодор Караколев и Георги Григоров; 

- по 1 бр. – Марин Бодуров и Евгени Димов.  
 

Седем са заседанията /сесиите/ на ОбС – Сопот, проведени през периода, като 3 

от тях са редовни и 4 са извънредни. Средната посещаемост на съветниците в 7-те 

заседания е 97%. 
 

През отчитания период Общински съвет – община Сопот е взел 54 решения – от 

№ 58 до № 111. Анализът на гласуването на решенията показва, че от взетите 

54решения: 

- 35 бяха взети с пълно мнозинство от присъствалите; 

- 48 с квалифицирано мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече 

общински съветника; 
 

Отделно от това, 35 от всички решения са взети в процедура на поименно 

гласуване,  17 в процедура на обикновено гласуване и 2 в процедура на тайно 

гласуване.   
 

През отчитания период има – 2 /две/ върнати от Кмета на общината решения, 

които бяха приети повторно без изменение от Общинския съвет и 1 едно върнато от 

Областния управител решение за ново разглеждане, което с решение на ОбС беше 

отменено, с оглед мотивите за  законосъобразност на Областния управител.  

 

През периода са постъпили 2 броя писмени питания от общински съветници, 

- членове на групата на Реформаторския блок. На питанията е отговорено писмено от 

Кмета на общината.  
 

През отчитания период в ОбС няма постъпили искания за достъп до обществена 

информация.    
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В изпълнение на решение № 67 взето на заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

03.08.2012 г. уведомявам, че са представени искания от Председателя на ОбС – Сопот в 

изпълнение на правилата на СФУК, въведени в община Сопот, за изплащане и 

отразяване на разходи в дейност 123 „Общински съвет” по видове, както следва: 

 - по §§ 1015 ”материали” – 404 лв. – в т.ч. за канцеларски материали – 129 лв., 

за цветя и венци – 27 лв., за тонер касети – 48 лв. и 200 лв. нов РС за звеното по чл.29а 

от ЗМСМА;  

- по §§ 1020”външни услуги” – 1981 лв. в т.ч. за телефонни разговори– 677 лв., 

пощенски и куриерски услуги – 56 лв., представителни разходи – 190 лв., озвучаване и 

запис на заседания на ОбС - 994 лв. и 64 лв. – излъчване на обява за публично 

обсъждане, проведено от ОбС.    

 

 

 

 Мариана Кацарова, 

 

 Председател на ОбС - Сопот 
 



ДЗ№

дата вносител относно
Становище 

на ПК…. решение 

протокол 

№

дата на 

заседанието

вид гласуване                                            

О-обикновено,                             

П-поименно за против

въздържал 

се

29 29.2.2016 Деян Дойнов Приемане на Програма за управление на Община Сопот - 2015-2019 г.  всички ПК

32 11.3.2016 Деян Дойнов
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
АПВ

37 25.3.2016 Деян Дойнов
Приемане на нова "Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения 

ред, околната среда и собствеността на територията на Община Сопот"
АПВ

42 5.4.2016 Деян Дойнов

Изграждане на "Зона за отдих" върху общински терен с площ 43 кв.м., 

представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 

68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот (УПИ I - Дом на услугите, поща, 

универмаг, кв.26 по РП на гр. Сопот) по скица, одобрена от Главния архитект 

на Общината 

УТ

57 25.5.2016 Деян Дойнов Приемане на Програма за закрила на детето 2016-2017 г. ОКЗ 59 11 28.7.2016 О 16 0 0

59 7.6.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

община Сопот

АПВ 60 11 28.7.2016 П 15 0 0

62 22.6.2016 Деян Дойнов

Вземане на решение за кандидатстване на Община Сопот в партньорство с 

Община Карлово по процедура за набиране на проектни предложения 

BG16М10З002-2.001 по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна 

програма"Околна среда 2014-2020 г."

УТ

63 24.6.2016 Деян Дойнов

Изменение и допълнение на Решение № 43 взето с поименно гласуване с 

протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено 

на 20.04.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община 

Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: 

"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". 

Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване",  Процедура "ДИРЕКТНО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 

BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

ОКЗ 61 11 28.7.2016 П 16 0 0

64 27.062016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с 

"ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от 

Станимир Петров Лазов, за закупуване на 330 (триста и тридесет) броя съдове 

за ТБО - пластмасови контейнери тип "Кука" с обем 240 литра.

Приложение 1 към Отчет за дейността на ОбС - Сопот и неговите комисии през периода юли 2016 г. - декември 2016 г.

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

ВЪРНАТА СЪС СТАНОВИЩЕ - НЯМА ОТГОВОР ОТ ВНОСИТЕЛЯ

гледана в комисия - поискано устно да се представи от вносителя 

справка за броя на наличните и заведени задбалансово брой чужди 

съдове за отпадъци - няма отговор



ДЗ№
дата вносител относно

Становище 

на ПК…. решение 

протокол 

№

дата на 

заседанието

вид гласуване                                            

О-обикновено,                             

П-поименно за против

въздържал 

се

65 27.062016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с 

"ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от 

Станимир Петров Лазов

БФ+СД 65 11 28.7.2016 П 13 0 3

66 27.062016 Деян Дойнов

Упълномощаване на Кмета на Общината да сключи договор за банков кредит 

в размер до 300 000 /триста хиляди/ лв., със срок за погасяване до 20 

/двадесет/ год. и лихва до 8 /осем/ на сто.

БФ 66 11 28.7.2016 П 16 0 0

67 29.6.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на две самостоятелни 

помещения в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за 

обществено обслужване /Битов комбинат/ по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККК/ на гр. Сопот

СД 62 11 28.7.2016 П 17 0 0

68 29.6.2016 Деян Дойнов
Приемане на нова Наредба за устройство, управление и поддържане на 

гробищните паркове на територията на Община Сопот
АПВ 83 14 6.10.2016 П 15 0 0

69 29.6.2016 Деян Дойнов

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатация на язовири и рибарник - 

публична и частна общинска собственост

СД

70 4.7.2016 Деян Дойнов Разкриване на 6 /шест/ нови щата в дейност "Озеленяване" БФ 63 11 28.7.2016 О 10 4 2

В-217 4.7.2016

Васил Максимов, 

Красимир 

Цветков, Тодор 

Караколев 

Предложение за удостояването на Дишко Христов Дишков с отличието

„Почетен знак на Община Сопот“.
без 70 11 28.7.2016 тайно 15 0 0

71 4.7.2016 Деян Дойнов

Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

68080.503.1637 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. 

Сопот

СД 64 11 28.7.2016 П 15 0 0

72 12.7.2016 Деян Дойнов
Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска 

администрация" в Община Сопот
БФ 67 11 28.7.2016 О 13 3 0

73 15.7.2016 Деян Дойнов

Изменение на Решение № 34, взето с поименно гласуване с протокол № 6 от 

редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 21.03.2016 г. в 

заседателната зала на общински съвет - Сопот

БФ 68 11 28.7.2016 П 14 0 1

74 19.7.2016 Деян Дойнов
Даване на разрешение на Кмета за поемане на краткосрочен общински дълг за 

покриване на временни касови разриви по бюджета на Община Сопот.

75 20.7.2016 Деян Дойнов

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

гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по 

В и К - Пловдив, свикано на 12.08.2016 г. с предварително обявен дневен ред 

в писмо с изх. № АВК-02-16 от 12.07.2016 г. и наш вх.№ С-3383 от 

13.07.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

УТ 69 11 28.7.2016 О 12 0 3

В-185-4 22.7.2016

комисията по т.З 

раздел III от 

Правилника за 

отличията на 

Общински съвет 

– Сопот

 Предложение за удостояването на инж. Илия Атанасов Гунчев с отличието

„Почетен гражданин на гр.Сопот“.
без 71 11 28.7.2016 тайно 9 4 1

отложена - поискано от вносителя да представи документ 

удостоверяващ съгласието на Надзорния орган / Министър на 

земеделието и храните/ за отдаването под наем имотите, предмет на 

ИЗТЕГЛЕНА
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76 25.7.2016 Деян Дойнов

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

устройството и дейността на консултативния съвет по туризъм в община 

Сопот

ОКЗ 84 14 6.10.2016 О 14 0 0

77 27.7.2016 Деян Дойнов

Предоставяне безвъзмездно за управление на "Център за работа с деца" /ЦРД/ 

- Сопот за срок до 25 години на имот, публична общинска собственост - 

"Шошева къща" с идентификатор 68080.502.523.1 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

СД 73 12 23.8.2016 П 15 0 1

78 27.7.2016 Деян Дойнов

Въвеждане системата на делегираните бюджети, считано от 01.01.2017 г., в 

следните детски заведения на територията на Община Сопот: 1. ЦДГ "Роза"; 

2. ЦДГ "Роза" (ясли); 3. ЦДГ "Слънчево детство"; 4. ОДЗ "Приказен свят".

БиФ 96 16 15.12.2016 П 13 0 4

72 12 23.8.2016 П 4 1 11

80 1.8.2016 Деян Дойнов

Определяне на двама представители на Общински съвет - Сопот, които да 

участват в Общинския съвет и Областния съвет за намаляване риска от 

бедствия

АПВ 74 12 23.8.2016 О 15 0 0

81 1.8.2016 Деян Дойнов

Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по 

Бюджета за за 2016 г. приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет - 

Сопот 

всички ПК

82

2.8.2016

Деян Дойнов

Включване на територията на Община Сопот в т.нар."преходна" зона на 

потенциален биосферен резерват, обявен по Програмата "Човекът и 

биосферата" на ЮНЕСКО, включващ територията на Национален парк 

"Централен Балкан" УТ+СД 75 12 23.8.2016 П 13 0 0

СД+УТ 76 12 23.8.2016 П 13 0 0

всички ПК

84

5.8.2016 Деян Дойнов

Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Генерал 

инж.Георги Ямаков в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.5184 

по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот. УТ+СД 77 12 23.8.2016 П 13 0 0

АПВ 78 12 23.8.2016 О 13 0 0

всички ПК

86

19.8.2016 Деян Дойнов

Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални 

идентификатори (КИ) 68080.405.217, 68080.405.225, 68080.405.254, 

68080.406.43, 68080.406.62, местност "Яса тепе" и 68080.466.5575, местност 

"Манастирски лозя" чрез търг с явно наддаване СД 85 14 6.10.2016 П 16 0 0

79 29.7.2016

Деян Дойнов реш. 76-върнато от Обл.управител-отменено  с реш 81/14.09.2016 г.

реш. 78-върнато от Кмета, потвърдено с  реш. 80/14.09.2016 г.

Деян Дойнов
Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на 

Общински съвет - Сопот 

Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 

от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и 

допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево

Създаване на временна комисия за изготвяне на Правилник за изменение и 

допълнение на  Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”.  

85

5.8.2016 Марин Бодуров

всички ПК

83

3.8.2016

изтеглена

реш. 72-върнато за ново обсъждане от Кмета-потвърдено с реш. № 
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87

26.8.2016

Мариана 

Кацарова

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

неговите комисии за периода януари 2016 г. – юни 2016 г., изготвен от 

Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот AПВ 86 14 6.10.2016 О 16 0 0

88
31.8.2016 Деян Дойнов

Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Договор с Община 

Карлово за сепарация и депониране на смесен битов отпадък AПВ

89
31.8.2016 Деян Дойнов

Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот 

за 2015 година БиФ 87 14 6.10.2016 П 12 0 4

79/2

31.8.2016 Деян Дойнов

Връщане за ново обсъждане на Решение 72, взето с поименно гласуване с 

протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. 

относно:Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение 

№50/30.05.2016 г. на Общински съвет - Сопот БиФ 79 13 14.9.2016 п 11 4 0

85/2

31.8.2016 Деян Дойнов

Връщане за ново обсъждане на Решение 78, взето с протокол №12 от 

заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Създаване на 

временна комисия за изготвяне на Правилник за изменение и допълнение на  

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.  АПВ 80 13 14.9.2016 О 15 0 0

90

2.9.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община 

Сопот. АПВ 88 14 6.10.2016 О 17 0 0

В-270/1 

7.9.2016 Обл.управител

Връщане за ново обсъждане на Решение 76, взето с протокол №12 от 

заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно: Предоставяне 

на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание § 27 от 

Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и 

допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево СД 81 13 14.9.2016 п 15 0 0

91

10.9.2016 Евгени Димов

Разрешение за съществуването на формирани паралелки с брой ученици под 

нормативно определения в СУ“Иван Вазов“ – Сопот за учебната 2016/2017 г.

АПВ+БиФ

+УТ 82 12 14.9.2016 п 15 0 0

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на 

местните данъци в Община Сопот вс.ПК 109 17 27.12.2016 П 13 0 4

Писмо с вх.№ 402-1-10.01.2017 г. на Областния управител на област-

Пловдив, относно връщане за ново обсъждане на Решение № 109, взето с

поименно гласуване с протокол № 17 от заседание на ОбС – Сопот, проведено 

на 27.12.2016 г., относно: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение

на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.“
АПВ 112 18 13.1.2017 П 17 0 0

СД 89 14 6.10.2016 О 11 4 2

СД 97 16 15.12.2016 П 9 6 2

92 15.9.2016 Деян Дойнов

93 15.9.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри  /КККК/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" 

в землището на гр.Сопот.

върната на вносителя поради липса на нормативно основание, което да 

изисква произнасяне от ОбС
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94

27.9.2016

Мариана 

Кацарова

Изменение на Решеие №78, взето с Протокол №12 от извънредно заседание 

на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. и прието повторно с Решение 

№80, взето с Протокол №13 от извънредно заседание на ОбС - Сопот, 

проведено на 14.09.2016 г. след връщане за ново обсъвдане от Кмета на 

общината. АПВ 90 14 6.10.2016 О 16 0 0

95
28.09.2016 г.Деян Дойнов

Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 от 

ЗУТ

96

30.9.2016 Деян Дойнов

По-нататъшното развитие на Гражданско дело № 942 по описа на Окръжен 

съд - Пловдив за 2016 г. и Изпълнително дело 20137580401726 (№ 1726/2013 

г.) по описа на ЧСИ № 758 - Мариана Обретенова - Пловдив АПВ 98 16 15.12.2016 П 13 0 4

97
30.9.2016 Деян Дойнов

Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община Сопот за 

първото шестмесечие на 2016 г. БиФ 99 16 15.12.2016 П 16 0 0

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за размера на 

местните данъци в Община Сопот вс.ПК 109 17 27.12.2016 П 13 0 4

Писмо с вх.№ 402-1-10.01.2017 г. на Областния управител на област-

Пловдив, относно връщане за ново обсъждане на Решение № 109, взето с

поименно гласуване с протокол № 17 от заседание на ОбС – Сопот, проведено 

на 29.12.2016 г., относно: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение

на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.“
АПВ 112 18 13.1.2017 П 17 0 0

99
7.10.2016 Деян Дойнов

Приемане на "Програма за управление на отпадъците на Община Сопот 2016-

2020 г."

100

10.10.2016 Деян Дойнов

Изменение на решение №34, взето с поименно гласуване с протокол №6 от 

редовно заседание на общински съвет - Сопот, проведено на 21.03.2016 г. в 

заседателната зала на общински съвет - Сопот БиФ 91 15 20.10.2016 П 16 0 0

101

10.10.2016 Деян Дойнов

Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: 

Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8193.1 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот СД 100 16 15.12.2016 П 16 0 0

102

13.10.2016 Деян Дойнов

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

гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по 

В и К – Пловдив, свикано на 01.11.2016 г. с предварително обявен дневен ред 

в писмо с изх.№ 02-54 от 05.10.2016 г. и наш вх.№ С-4665 от 11.10.2016 г.на 

Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„В и К“ ЕООД – Пловдив.  всички ПК 92 15 20.10.2016 П 13 0 3

103

17.10.2016

Мариана 

Кацарова

Организиране на публично обсъждане на проект за решение по ДЗ

92/15.09.2016 г. и ДЗ 98/05.10.2016 г., внесени от Деян Дойнов – Кмет на

Община Сопот, относно: Приемане на Наредба за изменение и

допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община

Сопот. всички ПК 94 15 20.10.2016 О 15 0 0

98 5.10.2016 Деян Дойнов

оттеглена от вносителя по време на гледане в комисия 

в процедура на гледане
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104

17.10.2016

Мариана 

Кацарова

Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на

правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов

общински съветник. 95 15 20.10.2016 О 15 0 0

105
17.10.2016

Мариана 

Кацарова

Определяне на представител на Община Сопот в Общото събрание на 

Асоциация по В и К – Пловдив. всички ПК 93 15 20.10.2016 П 16 0 0

106

24.10.2016 Деян Дойнов

Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за 

осигуряване на средства за изпълнение на препоръките, дадени в Доклад от 

окончателна проверка на място по проект № 58111-74-265 "Комплексно 

пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на 

канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната 

водопреносна мрежа, изграждане на нов резорвоар 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" по приоритетна ос 1, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.

107

24.10.2016 Деян Дойнов

Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване на 

павилион тип "Шестограм" и отписване от Актива на баланса на Община 

Сопот

108

25.10.2016 Деян Дойнов

Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

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

68080.176.624 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. 

Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" за определяне ново предназначение на имота 

за "жилищно строителство". УТ 101 16 15.12.2016 О 16 0 0

109
2.11.2016 Деян Дойнов

Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на 

Общински съвет - Сопот БиФ 102 16 15.12.2016 П 16 0 0

110

7.11.2016 Деян Дойнов

Закриване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности" - Изпълнители по  поддръжка и по охрана 

на пунктове за управление от функция "Отбрана и сугурност" 

111

15.11.2016 Деян Дойнов

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

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на 

чистотата на територията на Община Сопот за 2017 г. и определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци. БиФ (вс.ПК) 110 17 27.12.2016 П 12 1 4

112

16.11.2016 Деян Дойнов

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето  и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот. АПВ и М.К 103 16 15.12.2016 П 16 0 0

113
18.11.2016 Деян Дойнов

Одобряване на обща численост и структура на дейност "Общинска 

администрация" в Община Сопот БиФ 104 16 15.12.2016 О 14 2 0

114
18.11.2016 Деян Дойнов

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2017 г. СД 111 17 27.12.2016 П 15 0 2

гледана в комисия - няма окончателно становище

гледана в комисия - изчаква се приключване на годишна 

инвентаризация

гледана в комисия - отложена 
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115

28.11.2016 Деян Дойнов

Изменение на Решение № 49, взето с поименно гласуване с протокол №9 от 

редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 30.05.2016 г. за ползване на 

дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на 

финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод 

изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства 

от ЕС. БиФ (вс.ПК) 105 16 15.12.2016 П 16 0 0

116 29.11.2016 Деян Дойнов Предложение за бракуване на кофи за твърди битови отпадъци

117

30.11.2016 Деян Дойнов

Даване на разрешение за ползване на средства по набирателна сметка на 

Община Сопот ( BG21RZBB01553320066903), в размер на 80000.00 

(осемдесет хиляди) лв., за покриване на временни касови разриви по бюджета 

на Община Сопот. БиФ+СД 107 16 15.12.2016 П 16 0 0

118

1.12.2016

Мариана 

Кацарова

Удължаване на срока на работа на временната комисия, създадена  с решение 

№ 78, взето с протокол № 12 от извънредно заседание на ОбС - сопот, 

проведено на 23.08.2016 г. 106 16 15.12.2016 О 16 0 0

119

2.12.2016 Деян Дойнов

Даване съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и 

канали на участници в споразумения/разпределения на територията на 

община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция 

"Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 

2016/2017 г. СД 108 16 15.12.2016 П 16 0 0

120
9.12.2016 Деян Дойнов

Даване на разрешение на Кмета за поемане на краткосрочен общински дълг за 

капиталови разходи.

121
20.12.2016 Деян Дойнов

Одобряване на Договор за установяване на връзки за побратимяване между 

град Обзор /Община Несебър/ и Община Сопот. АПВ

122
29.12.2016 Деян Дойнов

Приемане за сведение Отчета за изпълнението на актовете на Общински съвет 

на Община Сопот за периода Януари 2016 г. - Юни 2016 г. АПВ

няма самосоятелно решение - исканото отразено в Бюджета за 2017 г.

взето реш. 114/03.02.2017 г. 

взето реш. 115/03.02.2017 г. 

изтеглена
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