
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

На основание чл.4,  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 

 

• 21.02.2017 г. /вторник/  в заседателната зала на ОбС  
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“БиФ“  
 

1. Докладна записка с вх.№ 134 от 14.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Изменение на Решение №298, взето с поименно гласуване с протокол №51 от редовно 

заседание на ОбС - Сопот, проведено на 28.07.2015 г. за ползване на краткосрочен, целеви, 

временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на 

Община Сопот, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект 

№DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" на 

МОСВ. 

 

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

 

1. Докладна записка с вх.№ 135 от 15.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за 

улично осветление в Община Сопот чрез договор с гарантиран резултат / ЕСКО договор / 

Водеща комисия за становище: ПК“СД…“  

 

 

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

1. Докладна записка с вх.№ 136 от 17.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:  
Определяне на правила за ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община 

Сопот. 

Водеща комисия за становище: ПК“СД…“  

 

 

•   от 18:45 ч. -  ПК“УТ…“   
 

1.     Докладна записка с вх.№ 133 от 13.02.2017 г. от Деян Дойнов относно: 
  Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с 

идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. 

Сопот, общ. Сопот в м. "Борова гора" (извън урбанизираната територия) за "Обществено 

обслужване - Сезонни бунгала".  

 

 
МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


