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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№288 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.02.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
ОТНОСНО : Одобряване схема – предложение за оформяне на 

централната зона на гр.Сопот 
 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от Веселин 

Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК “ТСУ”и 
ПК “Стопански дейности”   и след направените разисквания 

 
 

РЕШИ: 
 
 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА Общинският съвет приема     
схема – предложение за оформяне на централната зона на гр.Сопот , която 
да послужи за понататъшно поетапно проектиране, с изключение на кв.27 
по РП на гр.Сопот и площадното пространство пред паметника на Иван 
Вазов 

  
2. Общинският съвет приема     схема – предложение за оформяне на 
централната зона на гр.Сопот : 

 ─ петна 5 и 5А – с предназначение за паркинг за леки автомобили                     
─ местоположението на петно 9 се премества западно непосредствено до 
сградата на бившето ГНС 
─ Ситуира се петно 10 – покрит пазар в парцел І, кв.26 по РП на гр.Сопот 
 

3. Задължава Веселин Личев – Кмет на Община Сопот в едномесечен срок 
да нанесе промените съгласно т.2 в схемата – Приложение 1 

 
4. Задължава Веселин Личев – Кмет на Община Сопот в едномесечен срок 
да внесе разработка на схема за преместване на автобусната спирка  от 
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площад “Иван Вазов”  на подходящо за това място,като се съобрази със 
становищата на ПК“ТСУ”и ПК “Стопански дейности” 

 
  
5. Общинският съвет възлага на Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, 
да осъществи контрол по изпълнението, следващи етапи по 
проектирането и изграждането на обектите с позиции 2,3,4,5,5А,9,10 в 
приетата схема приложение  №1 

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали - 13 
Гласували     - 13 
“За”             - 13 
“Против”   -няма 
“Въздържал се” - няма 
 

 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


