ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли
2013 г. – декември 2013 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 настоящия 4-ти пореден
Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за
разглеждане в съвета за периода юли 2013 – декември 2013 г. на третия Общински
съвет в община Сопот / мандат 2011 – 2015 г./, след обособяването й като такава през
2003 г. и ще наричам, по долу за краткост периода.
Няма промени в персоналния състав на общинските съветници през 2-рото
полугодие на 2013 г., като работата продължи чрез първоначално сформираните 6
постоянни комисии:
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

дейности, екология, земеделие и водни ресурси” -

и

комунални

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.
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Заседанията на постоянните комисии и присъствието на съветниците на тях са
представени в табличен вид, който за периода изглежда така:
1. Постоянните комисии са провели общо 14 заседания свикани като
самостоятелни, както следва:
№

Постоянна
Комисия

1 ПК „ Б и Ф”
Председател-Катя
АдърскаДаскова
2 ПК „ОКЗ………”
Председател-М.Бодуров
3 ПК „УТ ……”
Председател-Н.Георгиева
4 ПК „АПВ….”
. Председател-Д.Дойнов
5 ПК „СД………”
Председател
Константин Константинов
6 ПК „УКИ……..”
Председател-В.Попов

Брой
членове
5

Брой
заседани
я
4

%
присъствие
90%

Брой
разгледани
ДЗ
9

7

3

71%

3

7

2

86%

3

7

3

76%

5

7

2

86%

3

7

няма

няма

2.Проведените съвместни заседания на две и повече комисии и на всички
постоянните комисии са 18, както следва:
№

Постоянни
комисии

1 Всички постоянни комисии
2 ПК „ АПВ……”
ПК „БФ………”
3 ПК „АПВ…….“
ПК „СД….”
4 ПК „БФ………”
ПК „СД….”
5 ПК „БФ………”
ПК „СД….”
ПК „ОКЗ…..“
6 ПК“УТ….“
ПК“СД……“

Брой
членове
17
12

Брой
заседани
я
4
2

%
присъства
щи
79%
92%

Брой
разгледани
ДЗ
5
6

14

5

81%

2

12

2

79%

2

19

2

92%

2

14

3

76%

12

Анализът на изнесеното в таблиците по-горе показва, че през този период се
наблюдава повишаване на посещаемостта на заседанията на ПК спрямо предходния
6-месечен период. Проведени са 14 самостоятелни заседания на ПК, спрямо 22 през
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предходния отчетен период при средна посещаемост 82% спрямо 74% през
предходния. Проведени са 4 заседания, свикани като общи за всички ПК при средна
посещаемост 79% спрямо 85% през предходния период.Съвместните заседания на 2
и повече комисии са били 14 при средна посещаемост – 83% спрямо 81% през
предходния период.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Анелия Стефанова Бочева
Ваня Генчева Георгиева
Васко Ганчев Попов
Деян Филчев Дойнов
Диана Маринова Недкова
Катя Николова Адърска Даскова
Константин Тодоров
Константинов
Мариана Здравкова Кацарова
Марин Маринов Бодуров
Мария Атанасова Павлова Кекова
Недялка Маринова Тодорова
Нина Стоянова Георгиева
Осман Юсеин Узун
Стефан Кирилов Анастасов
Тодор Пенчев Богданов
Христо Ангелов Цолев
Цвятко Маринов Цветков
ОБЩО:

10
4
7
6
1

1

6
3
5

пл.отпуск

вр.неработосп
особност

в т.ч.
без
уведомление

трите имена

ОБЩ
с уведомление
бр.отсъствия
по служебни
спричини
уведомление
по лични
причини

№ по ред

Отсъствията на общинските съветници от заседанията на ПК и причините за
тях са отразени в таблицата по-долу:

4
2

2

4
1

7

3

4

5

3

2

2

1

1

3
2
1
1
12
3
2
4
70

1
1
1

2
1
1

9

3
25

3
3
1
32

1
1
9

4

През отчетния период в постоянните комисии на Общинския съвет са
разгледани 41 ДЗ, а становищата по тях са изготвени след заседанията от
председателите на ПК и от Председателя на Общинския съвет и са както следва:
- от Мариана Кацарова – 29 становища;
- от Деян Дойнов – 7 становища;
- от Катя Адърска-Даскова – 6 становища;
- от Нина Георгиева – 5 становища;
- от Марин Бодуров – 4 становища;
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- от Константин Константинов – 3 становища;
- от Диана Недкова – 1 становище.
За произнасянето със становища по ДЗ на постоянните комисии им е било
необходимо да проведат следния брой заседания:
- за 32 ДЗ – по 1 заседание;
- за 5 ДЗ – по 2 заседания;
- за 1 ДЗ – 3 заседания;
- за 2 ДЗ – по 4 заседания;
- за 1 ДЗ – 5 заседания.
Основните акценти в работата ПК и изработените становища от тях през
периода юли 2013 - декември 2013 г. са по теми, както следва:
 ПК „Бюджет и финанси” /Б и Ф/:
- Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за
получаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ
№DIR 51011116 - CO30/08.08.2012 г.;
- Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото
шестмесечие на 2013 г.;
- Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за
получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/1.1-09/2010/032 по програма на Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013 г.;
- Мерките които следва да се предприемат във връзка с финансовото затруднение
по изплащане на задължения по Договор № ОС–2А/29.04.2009 г. свързани с налагане
на финансова корекция.;
- Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане
по проект на Оперативна програма "Регионално развитие" и Поемане на дълг за
собствен принос -15% по проект на Оперативна програма "Регионално развитие";
- Приходите от отдадените под наем помещения - общинска собственост,
намиращи се в сградата на Народно читалище "Иван Вазов-1871" - Сопот, с оглед
препоръки на Сметна палата след извършен финансов одит, визирани в писмо с
вх.№С-1148 от 30.03.2012 год.;
- Актуализация на Бюджет 2013 приет с решение №101/11.03.2013 г. на
Общински съвет Сопот.;
- Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с вх.№ С3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за безвъзмездна
финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" по схема
BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение за подписване на Допълнително
споразумение беше внесено за разглеждане от Общински съвет - Сопот с Докладна
записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за което беше взето решение № 131 от 24.06.2013 г.
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 ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки
дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм”
/ОКЗ…/:
- Присъединяване към Декларацията за достъп на младите хора до култура,
приета от членовете на Българската асоциация на работодателите в областта на
културата ( БАРОК ) в рамките на Националната кампания за „Достъп на младите
хора до култура”;
- Съгласие на Общински съвет Сопот, община Сопот да сключи Договор за
сътрудничество и съвместна дейност с Българска Стопанска Камара - Сан
Франциско, Калифорния, САЩ във връзка с осъществяването на дейности и
разработването на общински проекти за развитие на туризма в общината;
- разглеждане на постъпили молби от граждани за отпускането на еднократни
парични помощи /ЕПП/, като за периода са постъпили 3 бр. молби, разгледани са 6
бр./ в т.ч. 3 бр. от предходния период /. ЕПП не са отпускани през настоящия период.
Средствата за тях, предвидени в бюджета на общината са изразходвани.
 ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности,
екология, земеделие и водни ресурси” / УТ……/ :
- комисията е разглеждала и подготвила становища по ДЗ, свързани с
разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове, както в урбанизираната
и извън нея територии от землището на община Сопот;
 ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, развитие на
местното самоуправление” /АПВ…./ :
- Изработване на проект за Общ устройствен план на община Сопот, област
Пловдив;
- приемане за сведение на Отчет за дейността на ОбС-Сопот и на неговите
комисии за периода януари 2013 – юни 2013 г.;
- Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб "Ген.Георги и
Владимир Вазови";
- Одобряване на Договор за побратимяване, подписан между Община Сопот и
Община Лас Бреняс - Република Аржентина
- ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество,
приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове,
инвестиционна политика и трудова заетост” /СД……./ :
- в самостоятелните заседания
тази ПК, разгледа 3 ДЗ, свързани с
разпореждане с имоти общинска собственост чрез ликвидиране на съсобственост в
тях, чрез продажба, както и за продажба на имот – общинска собственост;
- Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2013 г.;
 ПК”Установяване на конфликт на интереси
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” –
- комисията няма проведени заседания.
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за

Общо 18 са заседанията на ПК, които бяха проведени като съвмести между две и
повече комисии и като заседания на всички ПК. Разглежданите на тези заседания ДЗ
бяха относно, както следва:
 ПК”УТ“ и ПК“СД...“:
- Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Къща - музей Иван
Вазов" гр.Сопот на недвижими имоти - публична общинска собственост (ПОС)
ведно със сгради, които попадат в имотите по Кадастралната карта и кадастрални
регистри( КККР) на гр. Сопот;
- Изработването на общ устройствен план на община Сопот;
- Обявяване на имот публична общинска собственост с идентификатор
68080.501.603 с площ от 1382 кв.м. по КККР на гр.Сопот в частна общинска
собственост;
- Продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 68080.253.252 по
Кадастрална карта на гр.Сопот, землище гр.Сопот
- разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове както в
урбанизираната така и извън нея територии от землището на община Сопот;
 ПК“АПВ....“ и ПК”СД“:
- Приемане на нова наредба за определянето и администрирането на
административните такси и цени на услугите в Община Сопот.
 ПК“АПВ....“ и ПК”БиФ“:
- Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг;
- Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за
получаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ
№DIR 51011116 - CO30/08.08.2012;
- Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с вх.№ С3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за безвъзмездна
финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" по схема
BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение за подписване на Допълнително
споразумение беше внесено за разглеждане от Общински съвет - Сопот с Докладна
записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за което беше взето решение № 131 от 24.06.2013
г.;
- Изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци в община
Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 4 от 21.08.2008 г., изм. С
Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г., изм. С Решение № 215 от
29.01.2010 г., изм. С Решение № 280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г.;
- Приходите от отдадените под наем помещения - общинска собственост,
намиращи се в сградата на Народно читалище "Иван Вазов-1871" - Сопот, с оглед
препоръки на Сметна палата след извършен финансов одит, визирани в писмо с
вх.№С-1148 от 30.03.2012 год.;
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 ПК“СД....“ и ПК”БФ“:
- Приемане на план - сметка за приходите и разходите за поддържане на
чистотата, сметосъбирането на Община Сопот за 2014 г. и определяне на размера на
таксата за битови отпадъци;
 ПК“СД..“, ПК”БФ“ и ПК“ОКЗ“:
- Приходите от отдадените под наем помещения - общинска собственост,
намиращи се в сградата на Народно читалище "Иван Вазов-1871" - Сопот, с оглед
препоръки на Сметна палата след извършен финансов одит, визирани в писмо с
вх.№С-1148 от 30.03.2012 год.;
- Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб "Ген.Георги и
Владимир Вазови";
 Съвместни заседания на всички ПК - общо 4, на които са гледани ДЗ
относно:
- Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за
първото шестмесечие на 2013 г.;
- Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за
получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/1.1-09/2010/032 по програма на Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013 г.;
- Мерките които следва да се предприемат във връзка с финансовото затруднение
по изплащане на задължения по Договор № ОС–2А/29.04.2009 г. свързани с налагане
на финансова корекция.;
- Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на
гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на
Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9#59 от 17.09.2013 г.на
представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив,
свикано на 17.10.2013 г.
- писмата на Областния управител на област Пловдив, с които през отчитания
период бяха върнати за ново обсъждане
През отчитания период, не можа да приключи работата на ВК, създадена с
решение 91, взето на заседание, проведено на 29.11.2012 г., за извършване на
проверка на дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев” –
Сопот” ЕООД. Към момента на съставяне на настоящия отчет, комисията все още не
се е произнесла със доклад за извършената работа и констатираните факти и
обстоятелства.
Продължава да тече и третата процедура по провеждане на конкурс за възлагане
управлението на СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД. Към настоящия момент
процедурата е прекъсната от конкурсната комисия и се извършват проверки по
автентичността на представени от кандидатите документи, удостоверяващи
изискваща се професионална квалификация.
Към 31 декември 2013 г., състоянието на ДЗ, по които предстои произнасяне е
както следва:
- 1 бр. отложена със становище от ПК за произнасяне в следващи заседания;
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- 7 бр. входирани през м.декември, за които предстои да се включат в график
за гледане от ПК и произнасяне със становище през 2014 г.
През отчитания перод в съвета са внесени 47 докладни записки с вносители,
както следва:
- Веселин Личев - Кмета на общината – 40 бр.
- Мариана Кацарова – общински съветник и Председател на ОбС – Сопот – 5
бр;
- Марин Бодуров – общински съветник и Председател на ПК”ОКЗ….” – 2 бр.
Осем са редовните заседания на ОбС – Сопот, проведени през периода,
съответно през м.август - три, м.септември - една, м.октомври – една, м.ноември две и м.декември - една. Присъствието на съветниците в 6-те заседания е 87,50%.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Анелия Стефанова Бочева
Ваня Генчева Георгиева
Васко Ганчев Попов
Деян Филчев Дойнов
Диана Маринова Недкова
Катя Николова Адърска Даскова
Константин Тодоров
Константинов
Мариана Здравкова Кацарова
Марин Маринов Бодуров
Мария Атанасова Павлова Кекова
Недялка Маринова Тодорова
Нина Стоянова Георгиева
Осман Юсеин Узун
Стефан Кирилов Анастасов
Тодор Пенчев Богданов
Христо Ангелов Цолев
Цвятко Маринов Цветков
ОБЩО:
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пл.отпуск

вр.неработосп
особност

2

1

2
1
17

в т.ч.
без
уведомление

трите имена

ОБЩ
с уведомление
бр.отсъствия
по служебни
спричини
уведомление
по лични
причини

№ по ред

Отсъствията на общинските съветници от заседанията на съвета и причините
за тях е отразено в следващата таблица:

През отчитания период Общински съвет – община Сопот е взел 48 решения –
от № 133 до № 180. Анализът на разглежданите въпроси и взетите решения от ОбС –
Сопот, направен през призмата на правомощията на съвета съгласно чл.21 ал.1 и ал.2
от ЗМСМА, има следния вид:
- 3 бр.решение, свързано с актуализиране на нормативни актове и приемането
на нови такива – Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг; Нова наредба за
определянето и администрирането на административните такси и цени на услугите в
Община Сопот; Изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци
в община Сопот;
- 14 бр. решения, свързани с планирането и изразходването на публичните
финанси на общината в т.ч.: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на
Община Сопот за първото шестмесечие на 2013 г.; Актуализация на Бюджет 2013
приет с решение №101/11.03.2013 г. на Общински съвет Сопот; Приемане на план сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането на
Община Сопот за 2014 г.; предоставянето на еднократни парични помощи на
граждани на общината;поемане на общински дълг
- 20 бр. решения, свързани с управление и разпореждане с имоти общинска и
временно общинска собственост в т.ч.: за актуализиране на годишна програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2013 г.; за
предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасета на елементи на
техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост; за ликвидиране
на съсобственост чрез продажба в поземлени имоти, в които общината е
съсобственик с граждани; за продажба на имоти – общинска собственост;
- 5 бр. решения, свързано с устройството на територията на община Сопот –
допускане изработването на подробни устройствени планове;
- 2 бр. решения, свързани с реализирането на различни проекти на
територията на общината със средства от ЕС, както и за участие на общината в
сдружения на местните власти;
- 4 бр. решения, свързани с решаването на други въпроси от местно значение,
които не са от изключителната компетентност на други органи;
Предмет на сериозни дебати през периода бяха ДЗ свързани с :
- Приемането на две нови местни наредби и актуализирането на една;
- ДЗ, свързани с различните форми на управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, в частта на определяне на началните пазарни продажни цени
при продажба на имоти общинска собственост; Приходите от отдадените под наем
помещения - общинска собственост, намиращи се в сградата на Народно читалище
"Иван Вазов-1871" – Сопот; Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб
"Ген.Георги и Владимир Вазови";
- Мерките които следва да се предприемат във връзка с финансовото
затруднение по изплащане на задължения по Договор № ОС–2А/29.04.2009 г.
свързани с налагане на финансова корекция.;
Анализът на гласуването на решенията показва, че продължава тенденцията
въпреки различното ниво на изискуемо мнозинство за законосъобразност на взетите
решения с оглед техния предмет, от взетите 48 решения:
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32 бяха взети с пълно мнозинство от присъствалите;
12 с квалифицирано мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече
общински съветника;
Отделно от това, 39 от всички решения са взети в процедура на поименно
гласуване.
-

През отчитания период има решения върнати от Областния управител за ново
разглеждане, както следва:
- С писмо наш вх.№ В-216/13.08.2013 г бяха върнати за ново обсъждане и
решаване решения № 137,138,139,140 и 141, взети с протокол № 21 от заседание на
съвета проведено на 01.08.2013 г. След повторното им разглеждане решения № 137,
138 и 141 бяха изменени съответно с решения № 147, 148 и 151, а решения № 139 и
140 са отменени съответно с решения 149 и 150 с протокол № 23 от заседание на
съвета проведено на 27.08.2013 г.;
- С писмо наш вх.В-285/1 от 18.11.2013 г. бяха върнати решения № 162 и 163,
взети с протокол № 26 от заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г. След
повторното им разглеждане върнатите решения бяха повторно приети.
През периода са постъпили 2 броя писмени питания от общинските съветници
– Тодор Богданов и Ваня Георгиева. Кмета на общината е отговори и на двете
питания. Повдигнатите в питанията въпроси са относно:
- организацията на движението в града и предприети мерки за спазване на
Закона за движение по пътищата;
- окончателно одобрените дейности – видове и количества СРР които се
финансират по проект BG 161PO001/1.1-09/210;
През отчитания период в ОбС няма постъпили искания за достъп до
обществена информация.
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” – 451 лв. – в т.ч. за канцеларски и други материали
- 137 , цветя и други представителни – 314 лв.
- по §§ 1020”външни услуги” – 5649 лв. в т.ч. озвучаване и запис на
заседанията на ОбС – Сопот – 407 лв.; телефонни разговори– 2121 лв.; пощенски
разходи – 12 лв.; за публикуване на решения на ОбС, по договор с в-к „Диалог днес”
– 600 лв.; за участието на общински съветници в годишната среща на НСОРБ – 2160
лв.;
- по §§ 5200 – 960 лв. за ДМА - компютърна конфигурация;
Мариана Кацарова,
Председател на ОбС - Сопот
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