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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№275 

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

15.12.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
ОТНОСНО: Разработване на Общински програми за образователна и 

здравна интеграция  на лица в неравностойно положение, 
принадлежащи  към етническите малцинства 

 
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: 
І.Приема Общинска програма за образователна  интеграция на деца и 
ученици от   етническите малцинства 2005г. – 2007г. 
 

1. В т.5/основни задачи/ - отпада текста: “”и другостта”  
2. В т.1 /Дейности за реализиране на стратегическите цели и задачи/ 

придобива следният текст: “Системен контрол за осигуряване на 
100% обхват на децата от етническите малцинства – роми, турци и 
др. в задължителната пред училищна подготовка.                                                                                                                      
Срок : целогодишно  

3. В т.2 – “1 – 4 клас” 
4. В т.3 – “Срок - целогодишно” 
5. В т.4 – думата “прибирането” се заменя с “привличането” 

 
ІІ. Общинска програма за здравна интеграция  на лица в неравностойно 
положение.  
Комисията предлага следните промени: 
     1. Да се коригират техническите и правописни грешки. 
     2. В заглавието годините да станат 2005 – 2015г. 
     3. В т.3 и т.4 на докладната “кмета на Общината” да се замени с ОСЕДВ 
ІІІ. Възлага на ОСЕДВ да представи до 15.01.06г. План за изпълнение на 
Общинска програма за образователна  интеграция на деца и ученици от   
етническите малцинства 2005г. – 2015г. 
ІV. Възлага на ОСЕДВ да предостави до 15.01.2006г. План за здравна 
интеграция  на лица в неравностойно положение, принадлежащи към 
етническите малцинства за периода 2006г.-2015г..  
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 16 
Гласували     - 15 
“За”             - 14 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” - 1 

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

 
Зам.председател на Об.С……………. 

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


