
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

П О К А Н А 
 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.59 ал.1, т.1, ал.3 и ал.4 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  извънредно заседание на 

Общински съвет - Община Сопот на 24.04.2017 г. /понеделник/  от 17.15 часа в 

заседателната зала на Общински съвет – Сопот 

 

ПРОЕКТ 

ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Докладна записка с вх.№ 133/13.02.2017 г. - 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". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

2. Докладна записка с вх.№ 145/05.04.2017 г. - Създаване на Наблюдателна 

комисия към Общински съвет – община Сопот по смисъла на чл.170 ал.2 от Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав 

Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот 

 

3. Докладна записка с вх.№ 147/06.04.2017 г. - Разрешаване изработването 

на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) 

за поземлен имот с идентификатор 68080.90.6 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне на ново 

предназначение на имота за "обществено обслужване". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

4.  Докладна записка с вх.№ 149/13.04.2017 г. - Определяне на позицията на 

община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината 

в извънредното заседание Общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано 

на 02.05.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-

02-35 от 04.04.2017 г. и наш вх.№ С-1670 от 06.04.2017 г. на Председателя на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

 

Председател на ОбС – Сопот: 
                     / Мариана Кацарова / 

 


