Приет с решение № 67,
протокол № 11 от 03.08.2012 г.

О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите
комисии за периода ноември 2011 г. – юни 2012 г.
ВНОСИТЕЛ: Мариана Здравкова Кацарова – Председател на
Общински съвет - Сопот
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация е вменил задължение на председателите на
общински съвети да изготвят и внасят за разглеждане два пъти
годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на
Общински
съвет
–
община
Сопот,
неговите
комисии
и
взаимодействието му с общинската администрация, приет с наше
решение № 62, взето с поименно гласуване – протокол № 9 от
04.06.2012 г., пък съвсем конкретно е казано, че отчетите на
Председателя на ОбС Сопот следва да се внесат до 30 юни и до 31
декември.
В изпълнение на цитираните нормативни текстове и следвайки
личното си убеждение, че такъв периодичен преглед на дейността
на ОбС – Сопот е важен и нужен, внасям настоящия отчет за
разглеждане в съвета.
Периодът, предмет на настоящия отчет е първия от мандат
2011 – 2015 г. на Общински съвет - община Сопот, след
проведените избори за органи на местното самоуправление през
м.октомври 2011 г.
Волята, на избирателите в община Сопот изпрати в местния
парламент 17 общински съветника, представители на следните
политически формации и местни коалиции:
- Българска социалистическа партия – 5 общински съветника:
1 – 3-ти мандат общ.съветник и 4-ма за 1-ви мандат;
- Политическа партия „ГЕРБ” – 4-ма общински съветника: 2ма с 2-ри мандат в съвета и 2-ма за 1-ви мандат;
- Партия на зелените – 1 общински съветник – 2-ри мандат;
- „Коалиция за Сопот” – 4-ма общински съветника – всички
за 1-ви мандат в съвета;
- Партия „Новото време” – 2-ма общински съветника – и
двамата с 2-ри мандат;
- Съюз на демократичните сили – 1 общински съветник – 2-ри
мандат.
Първото заседание на съвета се проведе на 03.11.2011 г. и
в него новоизбраните съветници положиха клетва, както и избраха
за Председател – Мариана Кацарова.
На 17.11.2011 г. Общински съвет Сопот със свое решение № 3
избра 2-ма зам.председатели на съвета – Анелия Бочева и Катя
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Адърска-Даскова, както и с решение № 4 създаде своите постоянни
комисии и избра техния състав и председатели.
Към настоящия момент в Общински съвет – Сопот работят 6
постоянни комисии:
1.ПК„Бюджет и финанси” – с численост - 5 общински
съветника и председател – Анелия Ст.Бочева;
2.ПК”Образование, култура, здравеопазване, социални и
младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата,
спорт, туризъм” - с численост 7 общински съветника и
Председател – Марин Бодуров;
3.ПК”Устройство
на
територията,
благоустрояване
и
комунални дейности, екология, земеделие и водни ресурси” с
численост 7 общински съветника и председател – Нина Георгиева;
4.ПК”Административно-правни въпроси, ред и сигурност,
развитие на местното самоуправление” - с численост 7 общински
съветника и председател Деян Дойнов;
5.ПК”Стопански
дейности,
разпореждане
с
общинското
имущество,
приватизация
и
следприватизационен
контрол,
европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост” с численост 7 общински съветника и председател – Катя Адърска Даскова;
6.ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” - с
численост - 7 общински съветника и председател първоначално
Христо Цолев, а в последствие след оставка на г-н Цолев, за
председател беше избран – Васко Попов;
Заседанията на постоянните комисии и присъствието
съветниците на тях ще представя в табличен вид, който
отчитания период изглежда така:
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Видно от таблиците по-горе, общинските съветници се
отнасят сериозно и съзнателно към заседанията на постоянните
комисии. Присъствието е изключително високо, което позволява
още в заседанията на комисиите да се изложат почти всички
аргументи „за” и „против” и да се изготвят становища, които се
приемат
по
време
на
заседанията
на
съвета
без
дълги
допълнителни дебати.
През отчитания период по-висок е делът на съвместните
заседания на 2 комисии и заседания на всички ПК сравнено със
самостоятелни заседания на отделните комисии. Това се наложи с
оглед
характера
на
внесените
за
разглеждане
докладни
записки.При насрочването на съвместните заседания, винаги има
определена водеща комисия, която отговаря за изработване на
становището по докладната.
Ето и някои от основните акценти в работата ПК и
изработените становища от тях през периода ноември 2011 - юни
2012 г.:
 ПК „Бюджет и финанси” /Б и Ф/- определяне на ТБО за 2012
г.и приемане на годишната план-сметка за приходите и разходите
за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването;
приемане на отчета на бюджета на общината за 2011 г. и годишния
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бюджет за 2012 г.;приемане на годишните финансови отчети на
общинските търговски дружества.
 ПК”Образование,
култура,
здравеопазване,
социални
и
младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата,
спорт, туризъм” /ОКЗ…/- всички самостоятелни заседания на
комисията са свързани с разглеждането на постъпили молби от
граждани за отпускането на еднократни парични помощи по
одобрената от ОбС методика.
 ПК”Устройство на територията, благоустрояване и комунални
дейности, екология, земеделие и водни ресурси” / УТ……/ комисията се е занимавала основно с ДЗ свързани с одобряването
на изготвени подробни устройствени планове, предварителни
съгласия за преминаване през имоти – общинска собственост във
връзка с изграждане на трасета на техническа инфраструктура.
 ПК”Административно-правни
въпроси,
ред
и
сигурност,
развитие на местното самоуправление” /АПВ…./ - комисията е
провела едно самостоятелно заседание в което е разгледала
представен от Кмета на общината Актуализиран план за развитие
на общината 2008 – 2013 г.
 ПК”Стопански
дейности,
разпореждане
с
общинското
имущество,
приватизация
и
следприватизационен
контрол,
европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост”
/СД……./ - комисията е участвала като помощна в част от
изработените становища на ПК”Б и Ф” и основно се е занимавала с
отдаване под наем на общински имоти чрез търг и определяне на
първоначалните цени; ликвидиране на съсобственост.
 ПК”Установяване на конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” –
комисията няма проведени заседания.
Работата на постоянните комисии към ОбС-Сопот, в изпълнение
на Правилника за организацията и дейността на общински съвет –
община Сопот, неговите комисии и взаимодействието с общинска
администрация
е насочена основно към задълбочено проучване и
произнасяне чрез становища по предложените проекти за решения в
докладните записки. Решаването на местните проблеми, свързани с
икономическото
развитие,
управлението
на
общинската
собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални
дейности, образование и култура и др. са били основния предмет
на внесените докладни записки. От този мандат се въведе и
практиката всички становища на ПК да бъдат мотивирани както по
законосъобразност така и по целесъобразност, като това се
изписва в нарочен текст към становището.
С цел да бъде подпомогната дейността на ОбС по конкретни
въпроси и специфични проблеми през отчетния период бяха
образувани
две Временни комисии:
- задачата на първата ВК беше да изработи нов Правилник
за организацията и дейността на общински съвет – община Сопот,
неговите
комисии
и
взаимодействието
му
с
общинска
администрация;
- задачата на втората ВК беше да изясни всички факти и
обстоятелства по управлението и изпълнението на проект № 5811174-265 по ОП”Околна среда” за изграждането на Пречиствателната
станция в община Сопот,
с оглед установяване на пропуски и
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нарушения свързани с процеса на управлението и реализирането на
проекта, заради които на общината е наложена финансова
корекция;
След поредица от заседания и двете временни комисии
приключиха успешно своята работа и към днешна дата имаме:
Нов Правилник за
организацията и дейността на
общински съвет – община Сопот и взаимодействието му с общинска
администрация, синхронизиран с действащото законодателство и
отразяващ правилата по които ще работи ОбС – Сопот през
настоящия мандат;
- Подробен, аналитичен доклад изясняващ фактите и
обстоятелствата по управлението и изпълнението на проекта за
пречиствателната станция на община Сопот.
През отчитания период в Общински съвет – Сопот са внесени
70 бр. докладни записки, 3 от които са изтеглени от вносителя.
Към момента има само 3 докладни записки, които са в процес на
разглеждане в ПК, а по всички останали има произнасяне на ОбС
– Сопот с решение.
Вносители на докладни записки са както следва:
- Веселин Личев - Кмета на общината – 44 бр.
- Мариана Кацарова – общински съветник и Председател на
ОбС – Сопот – 15 бр;
- Марин Бодуров – общински съветник и Председател на
ПК”ОКЗ….” – 5 бр.
- Анелия Бочева – общински съветник и Председател на ПК”Б
и Ф” – 4 бр.
- Диана Недкова – общински съветник – 1 бр.
- общ.съветници от групата на ПП”ГЕРБ” – 1 бр.
От началото на мандата до настоящия момент са проведени 10
заседания на съвета – 4 от тях до края на 2011 г. и 6 от
началото на 2012 г. до момента. Присъствието на съветниците в
10-те заседания е 94,71 %.
Анализът на разглежданите въпроси и взетите решения от ОбС
– Сопот, направен през призмата на правомощията на съвета
изведени в ЗМСМА, има следния вид:
- 8 бр.решения, свързани с конституирането на съвета –
избор на Председател и зам.председатели, избор на ПК и техните
председатели, избор на представители на съвета в различни,
външни за него съвети, сдружения и др.;
- 2 бр.решения, свързани с актуализиране на нормативни
актове и приемането на нови такива – приети бяха Вътрешни
правила за условията и реда за предоставяне на достъп до
обществена информация/за предоставяне на информация за повторно
ползване, в синхрон със Закона за достъп до обществена
информация, прие се и нов Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет–община Сопот, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация;
- 7 бр. решения, свързани с планирането и изразходването
на публичните финанси на общината в т.ч. План сметка за
приходите
и
разходите
за
поддържане
на
чистотата,
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сметосъбирането и сметоизвозването; Приемане на отчета на
бюджета на общината за 2011 г. и годишния бюджет за 2012 г.;
Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетни и
извънбюджетни сметки; Оптимизиране на структурата на дейност
„Общинска администрация”;
- 6 бр. решения,
свързани с двете общински търговски
дружества – „СБДПЛ”Иван Раев” - Сопот”ЕООД и „Медицински център
1 – Сопот” ЕООД
- за обявяване на конкурс за възлагане на
управлението на „СБДПЛ”Иван Раев” - Сопот”ЕООД, както и за
осъществяване на частична финансова инспекция на дейността на
лечебното заведение; за пререгистрацията на „Медицински център
1 – Сопот” ЕООД в Агенция по вписванията – Търговски регистър;
за приемане и обявяване на годишните финансови отчети на двете
дружества в Търговския регистър;
- 7 бр. решения,
свързани с културните и социални
дейности на общината в т. ч. създаване на Съвет за социално
подпомагане,попълване на състава на Консултативния съвет по
туризъм, обсъждане на идеята за въвеждане на комплексен билет
за културните и исторически забележителности в общината и
разбира се отпускане на еднократни парични помощи на нуждаещи
се граждани на общината по нарочно приетата за това методика;
- 16 бр. решения, свързани с управление и разпореждане с
имоти общинска и временно общинска собственост в т.ч.: За
приемане на стратегия за управление на общинската собственост
за периода 2012 – 2015 г. и Програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.; За
актуване на имоти по вид собственост „за временно стопанисване
от общината” по влезли в сила планове на новообразуваните имоти
изготвени на основание §4к, ал.1 от ПЗР на зспзз с цел да се
даде възможност да бъде ликвидирана съсобственост на общината в
такива имоти, като се предложат на гражданите за изкупуване; За
предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на
имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр. Сопот и
село Анево за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал.2
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ; За отдаване под наем на обособените
части от имот общинска собственост „Комплекс за обществено
обслужване – Битов комбинат чрез търг с явно наддаване;
- 6 бр. решения,
свързани с устройството на територията
на община Сопот – основно одобряване на изготвени подробни
устройствени планове за регулация и застрояване на поземлени
имоти собственост на граждани, както и за предварително
съгласие
за
право
на
преминаване
през
имоти
общинска
собственост във връзка с изграждането на различни елементи на
техническата инфраструктура;
- 5 бр. решения,
свързани с реализирането на различни
проекти на територията на общината със средства от ЕС в т.ч. за
следните проекти: „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот
чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и
съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа,
изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен
водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот,
строителство на пречиствателни станции за питейна и битово
отпадни води с довеждащи колектори” - Етап I „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води” с оглед установяване на
възникналите проблеми довели до налагането на финансова
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корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”,
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”, „Реконструкция и модернизация на
канализационната мрежа и съоръжения, подмяна на амортизираната
водопреносна
мрежа
на
гр.Сопот”,
„Подобряване
на
водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, Община Сопот”;
Особено дискутирани въпроси през периода бяха:
- приемане на отчета за изпълнение на бюджета на общината
за 2011 г. и проекта на общинския бюджет за 2012 г.;
- Стратегията за управление на общинската собственост на
община Сопот за периода 2012 – 2015 г.;
- проблемите на двете общински търговски дружества –
лечебни заведения;
- оптимизирането на структурата на дейност „Общинска
администрация” в община Сопот;
- Доклада на ВК относно: „Изясняване на всички факти и
обстоятелства по управлението и изпълнението на проект: №
58111-74-265 по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”
„Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и
модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на
амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар
за
питейна
вода
и
основен
водопровод,
свързващ
го
с
водоснабдителната
мрежа
на
гр.
Сопот,
строителство
на
пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с
довеждащи колектори” - Етап I „Изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води” с оглед установяване на възникналите
проблеми довели до налагането на финансова корекция от
Управляващия орган и забавянето на плащанията.”
Анализът на гласуването на решенията пък показва, че
въпреки
различното
ниво
на
изискуемо
мнозинство
за
законосъобразност на взетите решения с оглед техния предмет от
всички 66 бр. решения, 63 са взети с квалифицирано мнозинство,
т.е. гласувани са със „за” от 12 и повече общински съветника.
Голяма част от всички взети решения са приети с пълно
единодушие от присъствалите на заседанието общински съветници.
Този факт е показателен за това, че заседанията на съвета не са
се превръщали в арена на безпринципно политическо гласуване, а
се е търсило решение на проблемите в интерес на общината и
нейните граждани.
През разглеждания период
имаше върнати от Областния
управител за ново разглеждане само 2 решения на съвета,
съответно решение № 7 и решение № 8, които бяха повторно
разгледани и потвърдени от ОбС и няма атакувани по съдебен ред
решения, което е една добра индикация за цялостната ни дейност
през този първи 8 месечен период от настоящия мандат, особено
що се касае до показателят законообразност на приетите от ОбС
решения.
За финал трябва да се отбележи факта, че пред ОбС в новия
6 – месечен период, който ще отчетем към 31.12.2012 г. освен
решаването на въпроси инициирани от Кмета на общината, предстои
много сериозна работа по преглед на нормативната уредба от
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местен характер с оглед синхронизирането и с действащото към
момента законодателство. За целта следва да бъдат направени
промени в приети и действащи местни Наредби и Правилници.
Предстои обаче и
приемането и уреждането на обществените
отношения общината в сфери като например, изграждане и опазване
на зелената система, отглеждането на животни и др. за които до
този момент няма приети и действащи местни нормативни актове.
Искрено се надявам, в следващия отчет да може да запишем,
че сме реализирали идеята си за „безхартиен” Общински съвет,
чрез предаване на материалите за обсъждане по електронен път,
което освен икономия на средства за канцеларски материали, ще
ни направи много по оперативни, ще ни спести време в което
материалите ще бъдат достъпни за разглеждане от общинските
съветници и не на последно място ще е своеобразен акт на
отношение към природата ни.

Мариана Кацарова,
Председател на ОбС - Сопот
29.06.2012 г.
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