
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 246 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 29.07 .2010г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен 

план за обслужващ път, парцеларен план за довеждащ колектор и водопровод и 

парцеларен план за обслужващ водопровод към обект „Комплексно пречистване 

на водите на гр. Сопот”, чрез реконструкция и модернизация на 

канализационните мрежи и съоръжения, подмяна амортизираната 

водопроводна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен 

водопровод свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, 

строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с 

довеждащи колектори – I етап изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води” през поземлени имоти 000008, 000009,  

000016, 000023, 000033, 000035, 000060, 000314, 000322, 013001, 038001, 042001, 

056014, 058001 по КВС на гр. Сопот. 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  

Общински съвет – Сопот 

РЕШИ: 

 
       1. Не приема предложения проект за решение със следните мотиви: 
       1.1 С докладната записка се иска от Общински съвет – Сопот, на 

основание чл.129, ал.1 от ЗУТ да одобри подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура /обслужващ път, довеждащ 
колектор и водопровод/ към обект: „Комплексно пречистване на водите на гр. 
Сопот”, чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и 
съоръжения, подмяна амортизираната водопроводна мрежа, изграждане на нов 
резервоар за питейна вода и основен водопровод свързващ го с 
водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции 
за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори – I етап изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води”, които елементи, към датата на 
входиране на докладната записка, вече са изградени. 

       1.2. Одобряването на ПУП след изграждане на обектите, които са негов 
предмет е сериозно, неотстранимо нарушение на Закона за устройство на 
територията / ЗУТ/, който подробно е разписал последователността на етапите на 
законосъобразното строителство в Р България. 

       1.3 Предложения за одобрение ПУП не е процедиран – създаден, обявен 
и одобрен, по реда на раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на 
устройствените планове” /чл.124 – чл.133/ от ЗУТ преди издаването на 
разрешението за строеж и фактическото изграждане на обектите, което е отнело 
възможността на „заинтересовани лица” по смисъла на чл.133 от ЗУТ, зда 
упражнят правото си на възражение пред надлежните органи. 
 



 
 

       2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Сопот, да сезира 
Дирекция Национален строителен контрол за обстоятелствата, станали ни 
известни по повод настоящата докладна записка, като приложи докладната 
записка, в едно с всичките й приложения и копие от настоящето решение. 
 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 14 

“За”             - 12 

“Против”   - няма 

“Въздържал се” – 2 
 

 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

 Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

 

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


