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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 302 

 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2011г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ  
 
 
 
 Относно:  Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване за ПИ 090010, 087014 и 087037 и ПУП – парцеларен 
план /ПП/ за обект: Трасе за кабелно захранване на средно напрежение в м. 
„Малкия друм”, землище на гр.Сопот. 
 
 

          След обсъждане на ДЗ №30/07.06.2011г. от Кмета на Община Сопот, на 
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.59, 
ал.1, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ и чл.16, т.1 от Наредба №7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, Общински съвет – Сопот 
 
 
 

РЕШИ: 
 
 
          1. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
регулация и застрояване на ПИ 090010, 087014 и 087037 и ПУП – парцеларен 
план /ПП/ за обект: Трасе за кабелно захранване на средно напрежение (СН) в м. 
„Малкия друм”, землище на гр.Сопот в едно с ВиК и ел. схеми за захранването 
им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя. 
 

          2. Образува УПИ 090010, УПИ 087014 и УПИ 087037 – производство на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични 
генератори за ПИ 090010, 087014 и 087037 в м. „Малкия друм” в землището на 
гр.Сопот при допустимост на застрояване – преобладаващо свободно ниско 
застрояване с максимална височина до 10м. 
 

          3. С ПУП – ПП се определя трасе и сервитут на кабелно ел. захранване – 
СН, което преминава през ПИ 83 и ПИ 89 – местни пътища до ПИ 090010, 
087014 и 087037. 
 

          4. Възлага на Кмета на общината, в 7-дневен срок да изпрати настоящето 
решение за обнародване в „Държавен вестник”. 
 

          5. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Сопот 
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пред Административен съд – Пловдив. 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Гласували     - 15  
“За”             - 15 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” – няма 
 
 
 
 
 
Зам.председател на Об.С……………...  
       /Л.Джапаров/ 
 
Зам.председател на Об.С………………………. 
                                                      /М.Кацарова/ 
 
 

        Председател на ОбС.:……………….. 
      /В.Попов/         

                                                Вярно с оригинала: 
    /печат/  


