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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№196 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

07.04.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на Център за работа с деца в Община Сопот. 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
Веселин Личев – кмет на Община Сопот, становището на ПК 
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество…”, 
становището на ПК “Образование, култура, здравеопазване…” и 
станалите разисквания  
 
 

РЕШИ: 
 

1. Общинският съвет  отменя т.5 от решение № 118, взето с протокол 
№ 21/30.09.2004 год. – Утвърждаване обслужващо звено Център за работа 
с деца. 

2. Да се създаде Център за работа с деца със седалище общински имот 
– публична общинска собственост, находящ се на бул. “Иван Вазов” № 57 
попадащ в УПИ І кв.26 по РП на гр. Сопот, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 162/11.12.2000 год. представляващ северозападно 
помещение с площ 15,4 кв.м. - ІІ-ри етаж от сграда с площ 170 кв.м. , 
където ще се помещава кабинета на директора и учителска стая. 

3. Да се използват по график кабинети и зали от СОУ “Иван Вазов”, 
НУ “Неделя Петкова”, Спортна база на “ВМЗ”-ЕАД (предоставена от 
ръководството на дружеството за занимания с детски групи). 

4. Да се предостави план-сметка за издръжка от Бюджет 2005 год. за 
периода Х, ХІ и ХІІ месец на 2005 год. и предостави за одобрение от 
Общинския съвет. 

5. Задължава Веселин Личев – кмет на Община Сопот в срок от 10 дни 
от приемане на решението, считано от 07.04.2005 год. да подготви цялата 
преписка за разкриване на Центъра и да я внесе в Регионалния инспекторат 
по образование на гр. Пловдив. 
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 14 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 

 
 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

   /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                          
 
 
 
 

      Вярно с оригинала: 
/печат/  


