
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

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

 

СВИКВАМ 
 

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

 

 

• 17.05.2017 г. /сряда/  в заседателната зала на ОбС-Сопот 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“СД…“ 

 
1. Докладна записка с вх.№ 155 от 02.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   

Допълнително право на строеж за надстройка - втори етаж на пристройка - допълващо 
застрояване към първия етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - в 
общински ПИ 68080.502.1433, ул. "Гоце Делчев" №6 по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри /КККР/ на гр. Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева 
 

2. Докладна записка с вх.№ 158 от 12.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 68080.173.384 публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот, м. "Над техникума" одобрени със 
Заповед №РД-18-8 от 11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК). 
 

3. Докладна записка с вх.№ 159 от 12.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 00480.62.26 частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Анево, одобрени със Заповед №РД-18-9 от 
15.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 
(АГКК). 

 

4. Докладна записка с вх.№ 107 от 24.10.2016 г. от Деян Дойнов относно:   
Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване на павилион тип 
"Шестограм" и отписване от Актива на баланса на Община Сопот. 
 

5. Докладна записка с вх.№ 95 от 28.09.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Даване на 
съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ. 

 
6. Докладна записка с вх.№ 69 от 29.06.2016 г. от Деян Дойнов относно:   

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 
стопанисването, поддръжката и експлоатация на язовири и рибарник - публична и частна 
общинска собственост. 

 
7. Докладна записка с вх.№ 64 от 27.06.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Даване на 

съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с 
ЕИК: 115883258, представлявано от Станимир Петров Лазов, за закупуване на 330 
(триста и тридесет) броя съдове за ТБО - пластмасови контейнери тип "Кука" с обем 240 
литра. 

 



 

• 18.05.2017 г. /четвъртък/  в заседателната зала на ОбС-Сопот 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“ОКЗ…“ 

 

1. Докладна записка с вх.№ 156 от 05.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   Приемане 

на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Сопот 2016-2020 г. 

 

2.  Докладна записка с вх.№ 157 от 05.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   Годишен 

план за развитие на социалните услуги в община Сопот за 2018 г. 

 

 

• 19.05.2017 г. /петък/  в заседателната зала на ОбС-Сопот 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“АПВ…“ 

 
1. Докладна записка с вх.№ 106 от 24.10.2017 г. от Деян Дойнов относно:   

Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за осигуряване на 
средства за изпълнение на препоръките, дадени в Доклад от окончателна проверка на 
място по проект № 58111-74-265 "Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез 
реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на 
амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и 
основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство 
на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори" - 
Етап I "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води" по приоритетна ос 1, 
финансиран по ОПОС 2007-2013 г. 
 

2. Докладна записка с вх.№ 88 от 31.08.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Даване на 
съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Договор с Община Карлово за сепарация и 
депониране на смесен битов отпадък. 

 
 

3. Докладна записка с вх.№ 37 от 25.03.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Приемане 
на нова "Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и 
собствеността на територията на Община Сопот". 

 

4. Докладна записка с вх.№ 32 от 11.03.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

5. Докладна записка с вх.№ 29 от 29.02.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Приемане 
на Програма за управление на Община Сопот - 2015-2019 г.   
 
 

 
 

 

МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


