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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 330 

 
ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 53  ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.10.2015 Г. 

 В ЗАЛА НА НЧ“ИВАН ВАЗОВ-1871“ -  СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 313/18.09.2015 г от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот.   
 

Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен 

имот с идентификатор 68080.173.6 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" за определяне на ново 

предназначение на имота - за"Обществено обслужване". 

 

 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.17, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5, 

чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, 

прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Разрешава да се  изработи    проект  за   подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ ) за  поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 68080.173.6  по кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР) на гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Над техникума” за обособяване на УПИ  

173.6 - “Обществено обслужване”, съгласно скица предложение–приложение 1. 

2. Одобрява Задание, за изработване на ПУП-ПРЗ по т.1 от настоящето 

решение, съгласно приложение 2. 

3. Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно 

чл.124б, ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване, на основание чл.124б, ал.4 от 

ЗУТ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- приложение 1 – скица предложение; 

- приложение 2 – задание за изработване на ПУП-ПРЗ; 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

- на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА , чл.17, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 и чл.125 от ЗУТ, във 

връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ; 
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- и като взе предвид подадено заявление с вх.№ С-3505/15.09.2015 г.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/   

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

      

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


