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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 28 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ – ПРОТОКОЛ №5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 

15.02.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 
 
 

  По докладна записка с вх.№ 8/30.01.2012 г. – от Веселин Личев – кмет 
на община Сопот  

Относно: Предварително съгласие за право на преминаване на трасе 
за водопровод през общински имот, във връзка с изпълнението на клон 25 по 
проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, 
община Сопот”  

 
 

 
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи, прие следното  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

1. Дава предварително съгласие за право на преминаване на трасе за 
водопровод, във връзка с изпълнението на клон 25 по проект „Подобряване 
на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община Сопот” през 
поземлен имот №00480.14.1 – полски път, публична общинска собственост 
на община Сопот, в землището на с.Анево, площ на зоната с ограничителен 
режим 0,248 дка. 
     2. Упълномощава кмета на община Сопот да възложи изработването на 
ПУП - парцеларен план на клон 25 по проект „Подобряване на 
водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община Сопот”. 
 
 
 
 
 
                    МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и като взе предвид подобряване на 
техническата инфраструктура на с.Анево и одобрения за финансиране с европейски 
средства проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община 
Сопот” чийто елемент е и кл.25 предмет на докладната записка.  
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 17 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 
 
 
 
 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
  

 


