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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№311 
 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №51 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

11.05.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
 
ОТНОСНО: Изменение подробния устройствен план на кв.93 частично за 

УПИ VІ – 929, V - 930 и ІV – 933 по плана на гр.Сопот и 
обявяване на 45 кв.м. публична общинска собственост в 
частна 

 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
Веселин Личев – кмет на Община Сопот предложена от Катя Адърска – 
Даскова /заповед № РД-09224/11.05.2006г./ становището на ПК 
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество...” ПК “УТ”   
и след станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 

 
1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.134, ал.1 от 
ЗУТ дава съгласие да се измени ПУП – план за регулация за част от 
улица “Панайот Волов” между осови точки 116 до 122 както следва: 

- За УПИ VІ-929 и УПИ V-930 в кв.93 по РП на гр.Сопот улична 
регулационна линия се измести по съществуващите имотни граници; 

- Към УПИ ІV-931 в кв.93 по РП на гр.Сопот се предадат 45 кв.м. от 
уличната регулация. 

2. Общински съвет Сопот на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и 
чл.6 ал.1 от ЗОС обявява частта от уличната регулация с площ 45 
кв.м. предаваща се към УПИ ІV-931 в кв.93 по РП на гр.Сопот от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост. 



 2 

3. Задължава кмета на Община Сопот да възложи изготвяне на оценка 
от лицензиран оценител на предаващата се площ от 45 кв.м. към 
УПИ ІV-931 в кв.93 по РП на гр.Сопот и внесе в Общинския съвет  
предложение за одобряване на продажната цена. 

 
 
 
 

 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –14 
Гласували     - 14 
“За”               - 11 
“Против”      -1 
“Въздържали се” – 2 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

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

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

           /К.Цветков/                               
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