
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

П О К А Н А 

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА свиквам Редовно заседание на Общински съвет 

– община Сопот на 27.06.2017 г. (вторник) от 13.30 часа в Заседателната зала на Общински 

съвет – Сопот 

ПРОЕКТ 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Питания и отговори на питания на Общински съветници до Кмета на Община 

Сопот.  
 

2. Докладна записка с вх. №153/26.04.2017 г. – Закупуване на поземлен имот с 

идентификатор по КККР на град Сопот: 68080.104.3 за разширяване на Гробищен парк – град 

Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

3. Докладна записка с вх. №156/05.05.2017 г. – Приемане на Общинска стратегия 

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

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

4. Докладна записка с вх. №157/05.05.2017 г. – Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Сопот за 2018 г. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

5. Докладна записка с вх. №160/19.05.2017 г. – Упълномощаване на Кмета на 

Общината да сключи договор за банков кредит с цел попълване на собствени средства и 

предоставяне на капиталов трансфер на МБПЛ "Иван Раев" ЕООД Сопот, промяна на 

приложение № 10, прието с Решение № 113 от 03.02.2017 г. на Общински съвет Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

6. Докладна записка с вх. №161/25.05.2017 г. – Откриване на процедура по 

промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

00480.100.19 публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 

(КККР) на с. Анево и на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.176.506 

публична общинска собственост по КККР на гр. Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

7. Докладна записка с вх. №165/31.05.2017 г. – Разрешаване изработването на 

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

предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.171.4 по 

кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника" и даване съгласие за учредяване право 

на преминаване през поземлен имот 69080.171.182 и поземлен имот 68080.171.361, по 

кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

8. Докладна записка с вх. №166/02.06.2017 г. – Прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот 68080.406.79 и поземлен имот 6800.406.80 по кадастралната карта и кадастрални 

регистри (КККР) на гр. Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

 

 



 

 

 

9. Докладна записка с вх. №167/02.06.2017 г. – Прекратяване на съсобственост в 

поземлен имот 68080.459.79 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. 

Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

10. Докладна записка с вх. №168/09.06.2017 г. – Продажба на недвижими имоти – 

частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.130.50 - местност 

"Малкия друм",  68080.406.59 - местност "Яса тепе", 68080.406.269 – местност "Яса тепе" и 

68080.465.436, местност "Манастирски лозя" чрез публичен търг с явно наддаване. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

11. Питания и предложения на граждани. 
 

 

 

 МАРИАНА КАЦАРОВА 

 Председател на ОбС – Сопот 

 


