
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

На основание чл.45, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
- община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

 

СВИКВАМ 
 

заседаниe на ПК при ОбС – Община Сопот и определям следния график и дневен ред на 
заседанията 

 

 

• 16.05.2017 г. /вторник/  в заседателната зала на ОбС-Сопот 
 

•   от 17:15 ч. -  ПК“УТ…“ 
 

1. Докладна записка с вх.№ 158 от 12.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
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). 
 
  

2. Докладна записка с вх.№ 159 от 12.05.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
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 
15.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 
(АГКК). 

 

3. Докладна записка с вх.№ 153 от 26.04.2017 г. от Деян Дойнов относно:   
Закупуване на поземлен имот с идентификатор по КККР на град Сопот: 68080.104.3 за 
разширяване на Гробищен парк - град Сопот. 

 
4. Докладна записка с вх.№ 95 от 28.09.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Даване на 

съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ. 
 
5. Докладна записка с вх.№ 62 от 22.06.2016 г. от Деян Дойнов относно:   Вземане 

на решение за кандидатстване на Община Сопот в партньорство с Община Карлово по 
процедура за набиране на проектни предложения BG16М10З002-2.001 по приоритетна ос 2 
"Отпадъци" на Оперативна програма"Околна среда 2014-2020 г." 

 
6.    Докладна записка с вх.№ 42 от 05.04.2016 г. от Деян Дойнов относно:   

Изграждане на "Зона за отдих" върху общински терен с площ 43 кв.м., представляващ част 
от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот 
(УПИ I - Дом на услугите, поща, универмаг, кв.26 по РП на гр. Сопот) по скица, одобрена от 
Главния архитект на Общината 

 
 
 

МАРИАНА КАЦАРОВА 
Председател на Общински съвет – Сопот 


