
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

П О К А Н А 

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет - 

община Сопот на 03.02.2017 г. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – 

Сопот 

ПРОЕКТ 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община 

Сопот.  
 

2. Докладна записка с вх.№ 121/20.12.2016 г. - Одобряване на Договор за 

установяване на връзки за побратимяване между град Обзор /Община Несебър/ и Община Сопот.  

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

3. Докладна записка с вх.№ 122/29.12.2016 г. – Приемане за сведение Отчета за 

изпълнението на актовете на Общински съвет на Община Сопот за периода Януари 2016 г. - Юни 

2016 г.  

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

4. Докладна записка с вх.№ 123/09.01.2017 г. – Разрешаване изготвяне на проект за 

Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елемент на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за обслужващ път (тупична 

улица) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.258.3 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) на гр. Сопот, община Сопот в м. "Арменица". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

5. Докладна записка с вх.№ 124/09.01.2017 г. – Разрешаване изготвяне на проект за 

Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елемент на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за обслужващ път (тупична 

улица) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.258.1 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) на гр. Сопот, община Сопот в м. "Арменица". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

6. Докладна записка с вх.№ 125/11.01.2017 г. – Писмо-искане /В-374/05.12.2015 г./ на 

Кмета на Община Сопот за определяне на двама представители на ОбС – Сопот, които да бъдат 

включени в местната комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/. 

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот 
 

7. Докладна записка с вх.№ 126/12.01.2017 г. – Приемане на Правилник за изменение 

и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - община Сопот, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот 
 

8. Докладна записка с вх.№ 127/13.01.2017 г. – Приемане на проекто-бюджета на 

община Сопот за 2017 г. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

9. Питания, и предложения на граждани. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ: 

                     / Мариана Кацарова / 


