
 

 

 

 

 

 

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 14.03.2017 г. /вторник/ 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.№ 99/07.10.2016 г. - Приемане на "Програма за управление 

на отпадъците на Община Сопот 2016-2020 г.".  

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

3. Докладна записка с вх.№ 128/25.01.2017 г. – Изпълнение на химна на Република 

България и стихотворението "Аз съм българче" в училищата и детските градини на територията на 

Община Сопот 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

4. Докладна записка с вх.№ 130/01.02.2017 г. – Прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот 68080.406.207 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

5. Писмо с вх.№ В-39/06.02.2017 г. – Доклад за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сопот 

през 2016 г.  

Докладва: Евгени Димов – Председател на ПК“ОКЗ…„  
 

6. Докладна записка с вх.№ 132/09.02.2017 г. – Делегиране функциите по възлагане 

по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета 

на общината. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

7. Докладна записка с вх.№ 136/17.02.2017 г. – Определяне на правила за ползване на 

мери, пасища и ливади на територията на Община Сопот 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

8. Докладна записка с вх.№ 137/20.02.2017 г. – Приемане за сведение на Отчет за 

дейността на Общински съвет - Сопот и на негошите комисии за периода юли 2016 г. - декември 

2016 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот. 

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот 

 

9. Докладна записка с вх.№ 140/21.02.2017 г. – Определяне на позицията на община 

Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото 

събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 17.03.2017 г. от 11:00 часа с предварително 

обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-19 от 03.02.2017 г. и наш вх.№ С-565 от 07.02.2017 г. 

на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – 

Пловдив. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 



 

 

 

10. Докладна записка с вх.№ 141/28.02.2017 г. – Писмо от Министерство на финансите 

с Изх. №08-00-87 от 23.01.2017 г. за възстановяване на предоставено авансово финансиране по 

реда на Указание на министъра на финансите ДДС №6 от 2011 г. по проект №DIR51011116-65-

149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" на МОСВ.Докладва: Деян 

Дойнов – Кмет на Община Сопот. 

 Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

11. Докладна записка с вх.№ 142/02.03.2017 г. – Предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд /ОПФ/ на основание §27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към 

Закона за изменение и допълнение/ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

12. Питания, и предложения на граждани. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ: 

                     / Мариана Кацарова / 


