
1/1 Решение № 77,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 12 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено 

на 23.08.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 77 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 84/05.08.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

община Сопот.     
 

Относно: Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на 

Генерал инж.Георги Ямаков в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.5184 

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

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

правомощията по ал. 1 т. 8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.57, ал.1 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ и чл.12, ал.1 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на 
градското обзавеждане на територията на община Сопот, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Общински съвет – Сопот дава съгласие да бъде изграден и поставен паметник 

на Генерал инж.Георги Ямаков в УПИ III – озеленяване, кв.9 по регулационния план 

на гр.Сопот / ПИ с идентификатор 68080.501.5184 по КККР на гр.Сопот/, съгласно 

схема за поставяни на ВПС – приложение 1, след изработване на съответните проекти 

и необходимото разрешение за поставяне. 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл. 21 ал. 2 в изпълнение на правомощията по ал. 1 т. 8 и т.23 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.57, ал.1 от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ и чл.12, ал.1 от Наредбата за реда и условията за издаване на 
разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското 
обзавеждане на територията на община Сопот; 

- и като взе предвид мотивите по целесъобразност на вносителя и одобрената от 
Гл.архитект на Община Сопот схема.  

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 13 
„За”                          - 13 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 
 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


