
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 

 

• 15.02.2017 г. /сряда/  в заседателната зала на ОбС  
 

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

1. Докладна записка с вх.№ 129 от 26.01.2017 г. от Деян Дойнов относно:   

Упълномощаване на Кмета на Община Сопот да заплати извършения от ЕТ 

"ДРАГАНОВ-101-ИВАН ДРАГАНОВ" неотложен авариен ремонт на покрива на 

МБПЛ "Иван Раев" ЕООД гр. Сопот, за който на 16.02.2015 г. е подписан от двете 

страни Протокол обр.19. 
 

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

1. Докладна записка с вх.№ 132 от 09.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:  

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. 
 

•   от 18:15 ч. -  ПК“СД…“   
 

1.     Докладна записка с вх.№ 130 от 01.02.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.207 по кадастралната 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 
 

2.     Докладна записка с вх.№ 131 от 01.02.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 

 
• 16.02.2017 г. /четвъртък/  в кабинета на Председателя на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“ОКЗ…“   
 

1.     Докладна записка с вх.№ 128 от 25.01.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
Изпълнение на химна на Република България и стихотворението "Аз съм българче" в 

училищата и детските градини на територията на Община Сопот. 
 

2. Писмо В-39 от 06.02.2017 г. - Доклад за дейността на МКБППМН - 

Община Сопот за 2016 г. 

 

 

 
МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


