
 

 

 

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 

 

• 07.03.2017 г. /вторник/  в кабинета на Председателя на ОбС 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“БиФ“  
 

1. Докладна записка с вх.№ 141 от 28.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:   Писмо 

от Министерство на финансите с Изх. №08-00-87 от 23.01.2017 г. за възстановяване на 

предоставено авансово финансиране по реда на Указание на министъра на финансите ДДС 

№6 от 2011 г. по проект №DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма 

"Околна среда 2007-2013" на МОСВ. 

 

• 09.03.2017 г. /четвъртък/  в кабинета на Председателя на ОбС 

 

•   от 17:15 ч. -  ПК“СД…“ 
 

1.  Докладна записка с вх.№ 131 от 01.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:   

Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната карта и 

кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 
 

2. Докладна записка с вх.№ 142 от 02.03.2017 г. от Деян Дойнов относно:   

Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на основание §27 от 

Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение/ЗИД/ 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на 

с.Анево. 
 

•   от 18:00 ч. -  ПК“УТ…“ в кабинета на Председателя на ОбС 
 

1. Докладна записка с вх.№ 99 от 07.10.2016 г. от Деян Дойнов относно: Приемане на 

"Програма за управление на отпадъците на Община Сопот 2016-2020 г." 
 

2.     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".  
 

3.  Докладна записка с вх.№ 140 от 21.02.2017 г. от Деян Дойнов относно:  Определяне 

на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на 

представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано 

на 17.03.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-19 

от 03.02.2017 г. и наш вх.№ С-565 от 07.02.2017 г. на Председателя на Асоциация по В и К 

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

 

МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


