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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 122 

 
ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 108/29.03.2013 г.  от Веселин Личев – Кмет на 

Община Сопот 

Относно: Даване на предварително съгласие за прокарване на външно 

ел.захранване, прокарване на външен водопровод и канализация до границата на 

ПИ с идентификатор 00480.38.11 в местност „КОРУОЛУ” по кадастралната 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Анево, общ.Сопот, във връзка с 

промяна предназначението на имота за жилищно строителство” 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал.1 т. 8 и ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, прие 

следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

 1. Общински съвет – Сопот дава предварително съгласие за прокарване на 

външно ел. захранване; прокарване на външен водопровод и канализация, до 

границата на ПИ с идентификатор 00480.38.11 в местност „КОРУОЛУ” по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Анево, общ. Сопот, във 

връзка с промяна предназначението на имота - за жилищно строителство. 

 1.1.Трасето на външното ел. захранване с дължина около 952 м, преминава 

през ПИ с идентификатор 68080.171.183 - пасище мера  на община Сопот; ПИ с 

идентификатор 00480. 171.544 – Таушан дере публична общинска собственост; ПИ 

с идентификатор 00480.46.25 - полски път на община Сопот; ПИ с идентификатор 

00480.59.20 - полски път на община Сопот; ПИ с идентификатор 00480.60.40- 

полски път и ПИ с идентификатор 00480.46.27- полски път на Община Сопот.  

1.2.Трасето на водопровода с дължина 950 м. и на канала с дължина 1950 м. 

ще премине през имоти публична общинска собственост с  идентификатори : 

00480.501.9025; 00480.6.68; 00480.62.23; 00480.61.47 и 00480.60.40 и 00480.46.27, с 

начин на трайно ползване - полски  път на с. Анево, общ. Сопот;  

1.3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие до 

утвърждаване на площадка  (трасе) и влизане в сила на Подробния устройствен 

план (ПУП). 

2. „Сентрал Болкан Холидей” ООД, със седалище и адрес на управление ул. 

„Христо Маджаров” № 5 гр. Сопот, да извърши за своя сметка процедурите по 

ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка (трасе) на обекта по т. 1. 
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МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ,  и като взе предвид подадено заявление от „Сентрал Болкан 

Холидей” ООД – гр.Сопот.  

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 13 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


