
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 247 

 

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

НА 29.07 .2010 г.  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, канализация, План за регулация и застрояване на 

УПИ ХХIV и УПИ XXVIII в кв.14 от плана на гр. Сопот към обект „Комплексно 

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

канализационните мрежи и съоръжения, подмяна амортизираната водопреносна 

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 – II етап – 

реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, 

изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с 

водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, подмяна на амортизирана водопреносна 

мрежа, строителство на пречиствателни станции за питейни води” през поземлени 

имоти 000008. 000009, 000010, 000021, 000101, 000128, 000132, 000136, 000263, 

000265, 000272, 000328, 000329, 131029, 131229 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: 
 

Не приема предложения проект за решение със следните мотиви: 

1. Текстът на проект за решение по докладната записка е общ и не носи 

информация за предмета на предложения за одобрение ПУП.  

2. Предложеният за одобряване ПУП е съставен от няколко подобекта, един от 

които предвижда образуване на УПИ ХХVІІІ – за пречиствателна станция за питейни 

води в съществуващ УПИ ХХІV-за парк от кв.14 по плана на гр.Сопот. Чл.62а от ЗУТ 

предвижда промяната на предназначението на зелените площи да стане след 

обществено обсъждане. 

Няма приложени документи за спазването на тази процедура. 
 

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/  


