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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 149 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

 Относно: Отмяна на Решение № 139, взето с поименно гласуване, с 
протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено 

на 01.08.2013 г. по Докладна записка № 132/19.07.2013 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния 

Управител на област Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА 
 

  Общински съвет – Сопот, на основание чл.45 ал.9, чл.21 ал.2 в 

изпълнение на правомощията чл.21 ал.1 т.11 и т.8 от ЗМСМА  прие следното:  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Отменя Решение 139, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от 

заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да уведоми писмено собственика на 

ПИ с идентификатор 68080.503.1230 чрез заявителя по заявление вх.№ С-

765/27.02.2013 г. за невъзможността да се допусне законосъобразно изменение 

на плана за регулация по начина, по който е поискано в заявлението само за 

неговия имот.  

 

МОТИВИ: Настоящето решение  се приема на основание, чл.21 ал.2, чл.45 ал.9 в 

изпълнение на правомощията чл.21 ал.1 т.11 и т. 8 от ЗМСМА , и  отменя  Решение 139, 

взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община 

Сопот, проведено на 01.08.2013 г., върнато за ново обсъждане, на основание чл.45 ал.4 от 

ЗМСМА от Областния Управител на област Пловдив и като взе в предвид мотивите за 

връщане на решението. 

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 
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 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 
„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

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

                         /Мариана Кацарова/ 

 

 


