ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 194
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,
ПРОВЕДЕНО НА 13.02.2014 г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
- СОПОТ
По Докладна записка № 179/04.02.2014 г. от Веселин Личев – Кмет на
община Сопот

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11 по
кадастрална карта, с.Анево в м."Коруолу", община Сопот.
Общински съвет – община Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение
на правомощията по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка
с § 124 от ПЗР, чл.124, ал.3 от ЗУТ (отменен ДВ бр.82/26.10.2012 г.), чл.59, ал.1,
чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.16, т.1 от Наредба 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
решение №8 от 11.10.2013 год. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при
Областна дирекция “Земеделие” – Пловдив, прие следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за
регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11
по кадастрална карта, с.Анево в м.”Коруолу”, община Сопот, в едно с В и К и
ел. схеми за захранването им във връзка с промяна предназначението на
земеделската земя.
2.
Образува УПИ 00480.38.11 - “Жилищно строителство” за ПИ
00480.38.11 в м.” Коруолу” в землището на с.Анево при допустимост на
застрояване – преобладаващо свободно ниско застрояване с максимална
височина до 10 м.
3.
Възлага на Кмета на общината, в 7-дневен срок да изпрати
настоящето решение за обнародване в “Държавен вестник”.
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4. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в
14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот
пред Административен съд – Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема:
- на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с § 124 от ПЗР, чл.124, ал.3 от ЗУТ (отменен ДВ
бр.82/26.10.2012 г.), чл.59, ал.1, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.16, т.1 от Наредба 7
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
решение №8 от 11.10.2013 год. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна
дирекция “Земеделие” – Пловдив;
- и като взе предвид представения за одобряване ПУП-ПРЗ от собственика на
имота и решението на ЕСУТ при община Сопот от заседание, проведено на 08.01.2014 г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 15
Гласували
- 14
„За”
- 14
„Против”
- няма
„Въздържал се”
- няма

Зам.председател на ОбС……………...
/………………………/
Зам.председател на ОбС……………………….
/Катя Адърска-Даскова/

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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