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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№292 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.02.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
ОТНОСНО : Допълнение и изменение към Наредба за поддържане и 

опазване на обществения ред, околната среда, 
безопасността на движението, чистотата и 
общественото имущество на територията на Община 
Сопот 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК “АПВ”  и 
след направените разисквания 

 
 

РЕШИ: 
 

 
  
 I. В чл. 9 ал. 2   “- отдел “Общинска собственост” се заменя с “при 
длъжностно лице по Търговия , транспорт,концесии /ТТК/”. 
 II. В чл. 10  
В ал. 1  “- отдел “Общинска собственост” се заменя с при длъжностно лице 
по Търговия , транспорт,концесии /ТТК/”. 
 
В ал. 2 се променят точки: 
 1. писмено заявление до кмета на Община Сопот по одобрен образец; 

2. становище на РПУ; 
3. заповед за регистрация /категоризация/ на обекта; 
4.декларация за осигуряване на обществения ред от управителя на 
фирма, извършваща дейността.  
5.за питейни и увеселителни заведения протокол за измерено ниво на 
битов шум от Регионална инспекция по опазване и контрол на 
общественото здраве /РИОКОЗ/ или лицензирана лаборатория /само 
за питейни и увеселителни заведения/; 
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6. за питейни и увеселителни заведения сключен договор с 
лицензирана охранителна фирма и паник бутон /само за питейни и 
увеселителни заведения/; 
 
 
 
III. чл. 13 се променя: 

ал. 1 Търговия на открито в Общината се извършва съгласно Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и 
Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на 
ВПС и елементи на градското обзавеждане в Община Сопот. 
ал.2 Забранява се продажба на хранителни продукти без издадено 
разрешение от Регионална инспекция по опазване и контрол на 
общественото здраве /РИОКОЗ/. 
 

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 14 
Гласували     - 14 
“За”             - 12 
“Против”   -няма 
“Въздържал се” - 2 
 

 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


