ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии
за периода януари 2014 г. – юни 2014 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 5-ти пореден
Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за
разглеждане в съвета за периода януари 2014 – юни 2014 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 1-вото
полугодие на 2014 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 и комунални
дейности, екология, земеделие и водни ресурси” - 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.
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 19 заседания свикани като
самостоятелни, както следва:
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№

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
2

%
присъствие
93%

Брой
разгледани
ДЗ
3

7

4

93%

5

7

7

94%

10

7

2

71%

2

7

4

100%

11

7

няма

няма

2.Проведените съвместни заседания на две и повече комисии и на всички
постоянните комисии са 13, както следва:
№

Постоянни
комисии

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

Брой
членове
17
12

Брой
заседани
я
8
1

%
присъства
щи
77%
83%

Брой
разгледани
ДЗ
7
1

14

1

100%

1

14

1

71%

1

14

1

79%

1

14

1

93%

4

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 19 самостоятелни заседания на ПК, спрямо 14 през
предходния отчетен период при средна посещаемост 90% спрямо 82% през
предходния. Проведени са 8 заседания, свикани като общи за всички ПК при средна
посещаемост 77% спрямо 79% през предходния период.Съвместните заседания на 2
и повече комисии са били 5 при средна посещаемост – 85% спрямо 83% през
предходния период.През отчетния период има само едно несъстояло се заседание на
ПК „АПВ….“, поради липса на кворум.
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Отсъствията на общинските съветници от заседанията на ПК и заседания на
съвета в таблицата по-долу:

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:

12
1
1
8
1
3

2
1

от заседания
на ПК

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

от заседания
на ОбС

трите имена

ОБЩО
отсъствия

№ по ред

в т.ч.

10
1
8

1
3

3
3
6
3
6

1
1
1
2

3
2
5
2
4

1
48

1
10

38

През отчетния период в постоянните комисии на Общинския съвет са
разгледани 42 ДЗ, а становищата по тях са изготвени след заседанията от
председателите на ПК и от Председателя на Общинския съвет и са както следва:
- от Константин Константинов – 13 становища;
- от Нина Георгиева – 11 становища;
- от Мариана Кацарова – 8 становища;
- от Марин Бодуров – 4 становища;
- от Деян Дойнов – 3 становища;
- от Катя Адърска-Даскова – 3 становище.
За произнасянето със становища по ДЗ на постоянните комисии им е било
необходимо да проведат следния брой заседания:
- за 33 ДЗ – по 1 заседание;
- за 7 ДЗ – по 2 заседания;
- за 1 ДЗ – 3 заседания;
- за 1 ДЗ – 4 заседания;
Основните акценти в работата ПК и изработените становища от тях през
периода януари 2014 - юни 2014 г. са по теми, както следва:
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 ПК „Бюджет и финанси” /Б и Ф/:
- Изменение на Решение № 162/06.11.2013 г. за поемане на дълг за оборотни
средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма
„Регионално развитие“.
- Изменение на Решение № 163/06.11.2013 г. за поемане на дълг за собствен
принос – 15% по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“.
- Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на „Медицински център 1 –
Сопот” ЕООД;
 ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки
дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм”
/ОКЗ…/:
- Доклад за дейността на МКБППМН Община Сопот за 2013 г.;
- Съгласуване на проекти на общинските детски градини и училища по реда на
ПМС № 129/11.07.2000 г.;
- Разглеждане на молби на граждани;
- Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот
2014 и годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот 2015.;
- Приемане на План за изпълнение за 2014 г. на Националната стратегия за
младежта (2012-2020).;
- Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в Община
Сопот за мандат 2014 - 2016 год.
 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 за регулация и
застрояване, за промяна на предназначението на земя, за техническата
инфраструктура в урбанизираната и извън нея територии от землището на община
Сопот;
- Становище на община Сопот по удължения бизнес план на "Водоснабдяване и
канализация" ЕООД - Пловдив за периода 2014-2015 г.;
- Искане за съгласие за изграждане на комбинирана спортна площадка, мини
голф игрище, детска площадка, мемориален кръст, открит анфитеатър и ажурна
ограда в УПИ-ХХIV-за парк, кв.14, по РП на гр.Сопот, съгласно одобрена схема на
ОЕСУТ-Сопот;
 ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност, развитие на
местното самоуправление” /АПВ…./ :
- Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на
неговите комисии за периода юли 2013 г. - декември 2013 г., изготвен от Мариана
Кацарова - Председател на ОбС - Сопот
- Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната
услуга - домашен социален патронаж в община Сопот.
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- ПК”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество,
приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове,
инвестиционна политика и трудова заетост” /СД……./ :
- Разгледани бяха ДЗ, свързани с разпореждане с имоти общинска собственост
за ликвидиране на съсобственост в тях чрез продажба, както и за продажба на имоти
– общинска собственост;
- Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г.
- Управление на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно
наддаване;
 ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” –
- комисията няма проведени заседания.
Общо 5 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”АПВ…“ и ПК“Б и Ф“:
- Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.
 ПК“СД..“ и ПК”ОКЗ….“:
- Даване на съгласие на Къща-музей "Иван Вазов" да кандидатства с проект по
праграма - БГ08 - "Културно наследство и съвременни изкуства";
 ПК“УТ....“ и ПК”СД…“:
- Писмо на Областния управител на област Пловдив, с което се връща за ново
обсъждане Решение № 206, взето с протокол № 32 от заседание на Общински съвет –
община Сопот, проведено на 23.04.2014 г.;
- Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, попадащ в
ПИ с КИ 68080.501.5038 по КККР на гр.Сопот /УПИ Х-паркинг, кв.9 ул.Ив.Вазов по
РП на гр.Сопот/ за поставяне на ВПС - Павилион и сенник по смисъла на чл.56 от
ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност в гр.Сопот
- Предложение за осигуряване на достъп до имот с кадастрален идентификатор
68080.259.501 в местност "Арменица" по Кадастрална карта и кадастрални регистри
/КККР/на гр.Сопот.;
- Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по
чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със Заповед
№528/30.07.2008 г. Протоколно решение №4 от 23.04.2008 г. за Община Сопот, обл.
Пловдив на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив /за обезщетяване на
собственици по реда на §27 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ-ДВ бр.62/10.08.2010 год.

5/9

Приложение 1 към Решение № 238, взето с протокол № 39 от заседание на ОбС – сопот, проведно на 29.10.2014 г.

 ПК“АПВ...“ и ПК”СД….“:
- Приемане на нова „Наредба за условията и реда за учредяване на търговски
дружества, за упражняване на правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община
Сопот“;
 ПК“АПВ..“ и ПК“ОКЗ“:
- Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане
управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и
продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с
Решение № 112, взето с протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Сопот,
проведено на 11.03.2013 г. и обявяване на нов конкурс.
 Съвместни заседания на всички ПК - общо 8, на които са гледани ДЗ
относно:
- Приемане на "Правилник за изменение и допълнение на правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация";
- Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2014 година;
- Приемане на бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016 г. в
частта за местните приходи и разходи за местни дейности.;
- Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на СБДПЛ "Иван Раев Сопот" ЕООД;
- Отчет на ВК за извършване на проверка на дейността на общинското
търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД;
- Приемане на "Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сопот 2014 - 2020
г.";
- Приемане на "Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на
Община Сопот".
През отчитания период 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, която се
произнесе със доклад и препоръки. Предстои вземане на решение на Общинския
съвет по внесената от ВК докладна записка.
Без избор на управител на СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД, приключи третата
процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението. Съгласно решение
на съвета предстои обявяване на нов конкурс до 30.09.2014 г.
Девет е броя на ДЗ, внесени в ОбС – Сопот към 30 юни 2014 г., по които
предстои произнасяне с решение през второто шестмесечие на 2014 г. повечето от
тях са гледани на заседание на ПК на първо четене.
През отчитания период в съвета са внесени 37 докладни записки и други
документи за произнасяне с решение с вносители, както следва:
- Веселин Личев - Кмета на общината – 28 бр.
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- Мариана Кацарова – общински съветник и Председател на ОбС – Сопот – 6 бр;
- Катя Адърска-Даскова – общински съветник и Председател на ПК”БиФ” – 3 бр.
Изтеглена е една ДЗ от Кмета на общината.
Шест са заседанията на ОбС – Сопот, проведени през периода, като 5 от тях са
редовни и 1 е извънредно. Присъствието на съветниците в 6-те заседания е 94,12%.
През отчитания период Общински съвет – община Сопот е взел 38 решения –
от № 181 до № 218. 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:
1. В изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1, както следва:
- по т.1 - създава постоянни и временни комисии и избира техните членове – 2
бр.решения;
- по т.6 - приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява
контрол и приема отчета за изпълнението му – 3 бр. решения;
- по т.8 - приема решения за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на райони и кметства – 12 бр. решения;
- по т. 8 и т.9 - приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на
търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината
в техните органи – 3 бр.решение;
- по т. 8 и т.11 - приема решения за създаване и одобряване на устройствени
планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при
условията и по реда на Закона за устройство на територията, за имоти и/или части от
тях общинска собственост – 3 бр.решения;
- по т.8 и т.12 - приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните
общности – 1 бр. решение;
- по т.8 и т.23 - решава и други въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на
определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района,
кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след
съгласуване с областния управител – 1 бр. решение;
- по т.10 - приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на
безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на
договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на
общински гаранции при условия и по ред, определени със закон – 2 бр. решения;
- по т.11 - приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове
и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и
по реда на Закона за устройство на територията – 2 бр.решения;
- по т.12 - приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните
общности – 4 бр. решения;
- по т.23 - решава и други въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на
определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района,
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кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след
съгласуване с областния управител – 2 бр. решение;
- по т.24 - упражнява текущ и последваш контрол върху изпълнението на
приетите от него актове – 1 бр. решение.
2.
На основание чл.21 ал.2 – приема правилници, наредби, инструкции,
решения, декларации и обръщения - 1 бр. решение;
3.
На основание чл.21 ал.2 и ал.3 – приема правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация - 1 бр. решение.
Акцентът върху характера на разглежданите докладни записки и приетите
решения през отчитания период беше:
- Приемането на една нова местна наредба;
- Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация;
- различните форми на управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост – продажба, отдаване под наем и ликвидиране на съсобственост;
- Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2014 година и Приемане на
бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016 г. в частта за местните
приходи и разходи за местни дейности;
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 38 решения:
- 24 бяха взети с пълно мнозинство от присъствалите;
- 9 с квалифицирано мнозинство, т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече
общински съветника;
Отделно от това, 27 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 с вх.№ В-109/1 от 07.05.2014 г. на Областния управител на област
Пловдив, с което се връща за ново обсъждане Решение № 206, взето с протокол № 32
от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 23.04.2014 г. След
повторното им разглеждане върнатото решение беше изменено с ново решение, с
оглед мотивите за връщането му.
През периода са постъпили 6 броя писмени питания от общинските съветници
– Деян Дойнов, Тодор Богданов, Константин Константинов, Васко Попов и от
групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ. Кмета на общината е отговорил
писмено и устно в зала на питанията. Повдигнатите в питанията въпроси са относно:
- състоянието на общинската болница и предприети мерки за стабилизирането й;
- наетите имоти общинска собственост и практиката да се удължават изтекли
срокове на договори чрез анекси;
- неразплатени средства към депото за отпадъци;
- изразходване на средства от бюджета за пътуването до Аржентина;
8/9

Приложение 1 към Решение № 238, взето с протокол № 39 от заседание на ОбС – сопот, проведно на 29.10.2014 г.

- с колко пътнически превозни средства разполага общината и по какъв начин
се отчитат пътуванията;
- проблеми в Клуба на пенсионера и Клуба на хората с увреждания;
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” – 314 лв. – в т.ч. за канцеларски и други материали
- 137 , цветя и други представителни – 314 лв.
- по §§ 1020”външни услуги” – 3236 лв. в т.ч., телефонни разговори– 2163 лв.;
за публикуване на решения на ОбС, по договор с в-к „Диалог днес” и абонамент за
вестника – 925 лв.; възнаграждения на член на комисията за избор на управител на
СБДПЛ“Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД в т.ч. и осигуровки – 111 лв. и други – 37 лв.

Мариана Кацарова,
Председател на ОбС - Сопот
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