
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

На основание чл.45 ал.1 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 
 

 

• 11.01.2017 г. /сряда/  в кабинета на Председателя на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“АПВ…“  /извънредно по решение на председателския съвет/ 
 

1. Писмо с вх.№ 402-1-10.01.2017 г. на Областния управител на 

област-Пловдив, относно връщане за ново обсъждане на Решение № 109, взето с 

поименно гласуване с протокол № 17 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

27.12.2016 г., относно: „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.“ 
 

 

• 16.01.2017 г. /понеделник/  в кабинета на Председателя на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“БФ…“   
 

1. Докладна записка с вх.№ 120 от 09.12.2016 г. от Деян Дойнов относно:  

Даване на разрешение на Кмета за поемане на краткосрочен общински дълг за 

капиталови разходи. 

 

• 17.01.2017 г. /вторник/  в кабинета на Председателя на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“УТ…“   
 

1.     Докладна записка с вх.№ 123 от 09.01.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
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". 
 

2. Докладна записка с вх.№ 124 от 09.01.2017 г. от Деян Дойнов,  относно: 

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". 

 



• 18.01.2017 г. /сряда/  в кабинета на Председателя на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“АПВ…“   
 

1. Докладна записка с вх.№ 121 от 20.12.2016 г. от Деян Дойнов относно:  

Одобряване на Договор за установяване на връзки за побратимяване между град 

Обзор /Община Несебър/ и Община Сопот. 
 

2. Докладна записка с вх.№ 122 от 29.12.2016 г. от Деян Дойнов относно:  

Приемане за сведение Отчета за изпълнението на актовете на Общински съвет на 

Община Сопот за периода Януари 2016 г. - Юни 2016 г. 

 

 

 
МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


