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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 289 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 48  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 271/08.04.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот   

 

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:" 

Подземна кабелна линия 20 Kv част от трасе - "Метоха" към трафопост 

"Пайталка" в землището на гр.Сопот. 
  

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ в изпълнение на 

правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с член 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, прие следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

      1.  Общински съвет – Сопот одобрява проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за 

обект:”Подземна кабелна линия 20 Kv част от трасе – „Метоха” към трафопост 

„Пайталка” в землището на гр.Сопот. Трасето е с дължина 280 м., преминава 

през поземлени имоти – публична общинска собственост, с идентификатори 

68080.600.227 – местен път и 68080.171.182 – пасище, съгласно приложение 1. 

      2. На основание чл. 129, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ възлага на Кмета на 

общината, в 7-дневен срок да изпрати настоящото решение за обнародване в 

“Държавен вестник”. 

 3. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 

тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община 

Сопот пред Административен съд – Пловдив. 

 
Приложения: 

- Приложение № 1 – ПУП - ПП 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-      на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 

чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с член 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ 
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- и като взе предвид Решение № 231, взето с поименно гласуване с протокол № 

38 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 08.09.2014 г. и заявление с вх.№ 537 от 

03.02.2015 г.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


