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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№274 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

15.12.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
 
ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда в 

Община Сопот 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК “АПВ”   и 
след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 

I. Приема Програма за опазване на околната среда в Община Сопот със 
следните допълнения и корекции: 

1.1. Да се добави след позиция 22 в краткосрочния план за действие 
следните предложения: 

- Изработване на проект за укрепване на язовирните стени на 
Язовирите Сопот-1 и Сопот-2. 

срок: 2006г.; 
отговорник: Община Сопот; 
ресурси: 150 000лв. Общински бюджет, донорски програми; 
очакван ефект: опазване на водното богатство 
 

- Поддържане   на   изворните   чешми   на   територията   на   
Общината   и включването им в мониторинга за контрол на чистотата на 
водата. 

срок: постоянен отговорник: 
Община Сопот ресурси: средства 
от Общинския бюджет; 
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очакван   ефект:    опазване   на   чистотата   на   водното     
богатство   и намаляване на здравния риск за населението. 

1.2. Да се добави след позиция 57 в краткосрочния план за действие 
следното предложение: 

- Изготвяне и поддържане в актуалност на баланса на територията за 
Община Сопот. 

срок: 2006г. - 2007г.; 
отговорник: Община Сопот; 
ресурси: средства от Общинския бюджет; 
очакван ефект: подобряване на контрола на състоянието на 
почвата. 

1.3. Да се добави след позиция 61 в краткосрочния план за действие 
следното предложение: 

- Предприемане   на  ефективни  мерки   за  опазване   на  боровата  
гора  на територията на Община Сопот. 

срок: Постоянен; 
отговорник: Община Сопот, Държавно лесничейство-
Карлово; ресурси: според лесоустройствения план на 
ДЛ - Карлово; очакван ефект: опазване на чистотата на 
атмосферния въздух. 

1.4. Да се добави след позиция 23 в дългосрочния план за действие 
следните предложения: 

- Почистване и ремонт на язовирното дъно, язовирната стена и 
изпускателите на язовирите Сопот-1 и Сопот-2. 

срок: 2008г. 
отговорник: Община Сопот, Фонд „Бедствия, аварии и 
катастрофи" и др. 
ресурси: 1 500 000 лв.; 
очакван ефект: опазване на водното богатство. 

- Поддържане   на   изворните   чешми   на   територията   на   
Общината   и включването им в мониторинга за контрол на чистотата на 
водата. 
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срок: постоянен 
отговорник: Община Сопот 
ресурси: средства от Общинския бюджет; 
очакван ефект: опазване на водното богатство и намаляване на 
здравния риск за населението. 
 

ІІ.Задължава Веселин Личев – Кмет на Община Сопот да създаде 
необходимата организация  за прилагане и контрола по настоящата 
програма. 
 

  
  
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 16 
“За”             - 13 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” - 3 

Председател на Общ.С.:……………….. 
    /Хр.Цолев/         

 
Зам.председател на Об.С……………. 

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


