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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 139 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 132/19.07.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ), частично 

за имот с идентификатор 68080.503.1230 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІ-

1230, кв. 81а по регулационния план на гр. Сопот)  и разпореждане с общинска 

собственост 

 

 

 Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл. 6 ал. 9 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), чл.134, ал.2 т.6, във връзка с  чл. 110, ал.1 т.1 от ЗУТ 

прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

1. Преобразува 56 кв.м. от имот с кадастрален идентификатор 

68080.503.9150 - второстепенна улица по КККР – на гр.Сопот от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост.  

2. Дава предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПРЗ частично за 

УПИ ХІ-1230 - ПИ с ид.68080.503.1230 в кв. 81а по РП на гр. Сопот   за 

изменение на регулацията от север  на имота и частта от имот с КИ 

68080.503.9150 определена по предходната точка, съгласно скица – 

предложение (приложение 1), неразделна част от настоящето решение. 

 3. Всички разходи по изготвяне на ПУП – ПРЗ и неговото процедиране 

са за сметка на собственика на имот 68080.503.1230 по КККР на гр. Сопот. 

  

 

              МОТИВИ: Настоящето решение  се приема на основание чл.21 ал.2 в 

изпълнение на правомощията чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл. 6 ал. 9 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), чл.134, ал.2 т.6, и във връзка с  чл. 110, ал.1 т.1 от ЗУТ и като взе в предвид, 
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заявено искане на собственика на поземлен имот /ПИ/ 68080.503.1230 и не извършени 

действия в законоустановените срокове по смисъла на §6 от ПЗР на ЗУТ, за прилагане на 

действащия регулационен план на град Сопот и осигуряване на възможност за достъп до 

имота от ул.”Ганчо Попниколов”. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


