
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

На основание чл.45, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
- община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

 

СВИКВАМ 
 

заседания на ПК при ОбС – Община Сопот и определям следния график и дневен ред 
на заседанията 

 

• 04.05.2017 г. /четвъртък/  в заседателната зала на ОбС-Сопот 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“УТ…“ 
 

1. Докладна записка с вх.№ 144 от 23.03.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот 
с идентификатор 68080.176.101 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Сарая" за 
"Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство", 
обединяването му с поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастралната 
карта на гр. Сопот, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство и 
обществено обслужване" и отреждане на същия за "Обществено обслужване - автосервиз, 
автомивка и жилищно строителство". 
 

•   от 17:30 ч. -  ПК“СД…“ 
 

1. Докладна записка с вх.№ 151 от 19.04.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Отдаване под наем чрез публичен търг на 3 терена общинска собственост за поставяне на 
преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот. 
 

2. Докладна записка с вх.№ 154 от 27.04.2017 г. от Деян Дойнов относно: Приемане 
и одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор 68080.175.388 с площ 140 кв.м, 
местност "Над техникума" по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. 
Сопот. 
 

• 10.05.2017 г. /сряда/  в заседателната зала на ОбС 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“СД…“, ПК“БиФ“ и ПК“УТ…“ 
 

1. Докладна записка с вх.№ 153 от 26.04.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
Закупуване на поземлен имот с идентификатор по КККР на град Сопот: 68080.104.3 за 
разширяване на Гробищен парк - град Сопот. 

Водеща комисия за становище: ПК „СД…“ 

 

•   от 17:45 ч. -  ПК“АПВ…“, ПК“СД…“ и  ПК“БиФ“  

 
1. Докладна записка с вх.№ 150 от 19.04.2017 г. от Деян Дойнов относно: 

Разрешаване на проблем с два броя оранжерии, находящи в Комплекс за социални услуги - гр. 
Сопот (КСУ). 

Водеща комисия за становище: ПК „АПВ…“ 
 

•   от 18:15 ч. -  ПК“АПВ…“ и  ПК“УТ“  
 

1. Докладна записка с вх.№ 152 от 20.04.2017 г. от Деян Дойнов относно: Затваряне 
на движението на МПС в двете посоки по ул. "Васил Левски" в участъка от Къща-музей 
"Иван Вазов" до Кино-комплекс "Александър Вазов" и превръщането и в пешеходна алея. 

Водеща комисия за становище: ПК „АПВ…“ 
 

 

МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


