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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 136 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 01.08.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 
 

  По Докладна записка с вх.№ 129/18.07.2013 г.  от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот 

Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе 

за подземен кабел 20kV за обект:"Бетонов комплектен трансформаторен 

пост /БКТП/ "Люляк" 1 х 800 KVA, кабели 20 kV, кабелна касета и табло 

електромерно, в местността "Трагата", землище на гр.Сопот 

 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т. 8 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), прие 

следното  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

  

Дава предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе 

за кабел 20kV за обект:"Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ 

"Люляк" 1 х 800 KVA, кабели 20 kV, кабелна касета и табло електромерно в 

имот 68080.74.56, в местността "Трагата", землище на гр.Сопот. Кабелното 

трасе, съгласно ситуационен план неразделна част от докладната записка от т. А 

до т. В с дължина 34 м.л. преминава в рамките на поземлен имот  (ПИ) с 

кадастрален идентификатор (КИ) 68080.56.333 – местен път и 68080.56.501 – 

пасище мера, общинска собственост; от т.С до т. Е с дължина 47 м.л. през ПИ с 

КИ 68080.74.562 - местен път на Община Сопот и от т. Е до т. F с дължина 120 

м.л. през ПИ с КИ 68080.74.64 – местен път до достигане границата на имот 

68080.74.56. 
 

         

      МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и като взе в предвид, 

заявено искане от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – Пловдив да реализира 
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инвестиция за изграждане на бетенов комплектен трансформаторен пост и подземно кабелно 

трасе 20kV. 
 
 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


