
 

 

 

 

 

 

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 30.05.2017 г. /вторник/ от 13.00 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.№ 138/21.02.2017 г. - Приемане на "Правилник за 

устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - център за работа с деца, 

гр. Сопот". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

3. Докладна записка с вх.№ 139/21.02.2017 г. – Приемане на "Наредба на Община 

Сопот за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

4. Докладна записка с вх.№ 144/23.03.2017 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 68080.176.101 по 

кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Сарая" за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка 

и жилищно строителство", обединяването му с поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по 

кадастралната карта на гр. Сопот, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство 

и обществено обслужване" и отреждане на същия за "Обществено обслужване - автосервиз, 

автомивка и жилищно строителство". 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

5. Докладна записка с вх.№ 151/19.04.2017 г. – Отдаване под наем чрез публичен търг 

на 3 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на 

търговска дейност в гр. Сопот. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

6. Докладна записка с вх.№ 152/20.04.2017 г. – Затваряне на движението на МПС в 

двете посоки по ул. "Васил Левски" в участъка от Къща-музей "Иван Вазов" до Кино-комплекс 

"Александър Вазов" и превръщането и в пешеходна алея. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

7. Докладна записка с вх.№ 154/27.04.2017 г. – Приемане и одобряване на пазарна 

оценка за имот с идентификатор 68080.175.388 с площ 140 кв.м, местност "Над техникума" по 

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

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 
 

8. Докладна записка с вх.№ 155/02.05.2017 г. – 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. 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 



 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. Докладна записка с вх.№ 158/12.05.2017 г. – 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).  

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

12. Докладна записка с вх.№ 159/12.05.2017 г. – 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 15.03.2011г. на Изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот 

 

13. Питания, и предложения на граждани. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – СОПОТ: 

                     / Мариана Кацарова / 


