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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 263 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 45 ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.01.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 245/19.01.2015 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  
  

 Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план ( ПУП-ПП ) на елементи на техническата 

инфраструктура - отливен канал и канализационни колектори от обект: 

„Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот“, които са извън урбанизираната 

територия. 

 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1, 

ал.2 и ал.4 и чл.125 от ЗУТ и чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, във 

връзка с чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ и  във връзка с т.1 от Решение № 51 взето с протокол 

№ 8 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 24.04.2008 г.,  приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 1. Разрешава да се  изработи    проект  за   подробен устройствен план – 

парцеларени планове (ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираната територия) за отливен канал и канализационни 

колектори от обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, 

подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот, съгласно схеми – 

предложения (приложение 1, приложение 2 и приложение 3).  

2. Одобрява задание, за изработване на ПУП-ПП по т.1 от настоящето решение, 

съгласно приложение 4. 

3. Дава предварително съгласие за право на преминаване на трасета на: 

3.1. Отливен канал 1, който се зауства в дере и отвеждаща тръба от 

дъждопреливна шахта до заустването и в дъждоприемника. Трасето на отливния 

канал с дължина 977 м., преминава през имоти публична общинска собственост с 

идентификатори  68080.100.337, 68080.100.132 , 68080.98.522, 68080.98.526, 

68080.98.501 – с начин на трайно ползване местни пътища и ПИ с идентификатор 

68080.98.329 –  с начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя до ПИ с 

идентификатор 68080.98.332 –държавна частна собственост с начин на трайно 

ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Връзката на 

дъждопреливната шахта със съществуващия колектор е  с дължина около 6 м., част от 

Главен клон 7.   

3.2. Участък от главен канализационен клон 1,  продължение на ул.”Христо 

Ботев”, извън регулацията  до връзката със съществуващия главен колектор към 
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пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Сопот. Трасето на канализационния 

клон с дължина 242 м., преминава през имот публична общинска собственост с  

идентификатор 68080.150.528 – с начин на трайно ползване местен път включващо се 

в съществуваща шахта на довеждащия колектор до ПСОВ гр.Сопот в ПИ с 

идентификатор 68080.130.22 –  частна собственост. 

3.3. Участък от главен канализационен клон 1, извън регулацията на 

населеното място от манастир “Свети Спас” до ул.”Съба Вазова”. Трасето на 

канализационния клон с дължина 661 м.,  преминава през имоти публична общинска 

собственост с  идентификатори 68080.174.263 и  68080.259.263 – с начин на трайно 

ползване за местни пътища. 

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие: 

- до утвърждаване на трасета и влизане в сила на ПУП. 

 5. Възлага на Кмета на община Сопот , да извърши процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на площадка (трасе) на обекта по т.1. 

6. Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно 

чл.124б, ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- приложение 1 – схема-предложение на трасе по т.3.1.; 

- приложение 2 – схема-предложение на трасе по т.3.2.; 

- приложение 3 – схема-предложение на трасе по т.3.3.; 

- приложение 4 – задание по т.2; 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

- на основание чл. 21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и 

т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.125 от ЗУТ и чл.29, ал.1 и 

ал.3 от ЗОЗЗ, чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ и  във връзка с т.1 от 

Решение № 51 взето с протокол № 8 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 24.04.2008 

г.; 

- и  като взе предвид реализирането на проект: „Реконструкция и модернизация 

на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 17 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


