ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 234
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
29.10.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 195/09.04.2014 г. от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот.
Относно: Изменение на подробния устройствен план (ПУП) - план за
регулация (ПР) на гр. Сопот, частично за ПИ с КИ 68080.501.1583, за който
имот е отреден УПИ І-детско учреждение, кв.53, по регулационен план РП
на гр. Сопот
Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 2 в
изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал.
1 т. 1 и т. 2 и чл.15 ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 110 ал. 1 т. 1 от същия закон,
прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава предварително съгласие за изменение на подробния
устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр. Сопот, одобрен със
Заповед № 1060/01.06.1973 г., частично за ПИ с КИ 68080.501.1583, за който
имот е отреден УПИ І-детско учреждение, кв.53, по регулационен план на гр.
Сопот. В рамките на границите на ПИ с КИ 68080.501.1583, без промяна на
уличната регулация и границите на поземления имот, като предмет на
изменението да бъде от УПИ І-детско учреждение да се образуват 3 (три)
самостоятелни УПИ, съответно:
-УПИ І - детско учреждение – с площ ограничена от т. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж;
-УПИ ІІ - търговско обслужване - с площ ограничена от т. Д, Е, Ж, З, И;
-УПИ ІІІ - трафопост - с площ ограничена от т. И, Й, К, Л, З;
съгласно схема-предложение (Приложение 1) към настоящото решение.
2. Изменението да се реализира чрез изготвянето, процедирането и
одобряването на ПУП-ПРЗ по смисъла на чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и по ред и
начин уредени в същия закон. Площите на ново образуваните имоти по т. 1
да се определят в ПУП-ПРЗ.
3. Възлага на Кмета на Община Сопот, преди да издаде заповед за
допускане изработването на ПУП-ПРЗ по т. 2 да изпълни разпоредбата на чл.
134 ал. 7 от ЗУТ.
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4. Всички разходи по изпълнение на настоящото решение са за сметка
на собственика на имота – Община Сопот.
Приложения:
- приложение 1 - схема-предложение
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:

на основание чл. 21 ал. 2 в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т.8 и
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 и т. 2 и чл.15 ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 110 ал. 1 т. 1
от същия закон.
- и като взе предвид приложените към докладната записка положителни становища
на кмета на общината, главния архитект на общината и РИО – Пловдив, както и
изискванията на министерство на образованието и науката, изразени в писмо с вх.№ С1968/1 от 02.07.2014 г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 17
Гласували
- 14
„За”
- 13
„Против”
-1
„Въздържал се” - няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/

2/2

Решение № 234 , взето с поименно гласуване с протокол № 39 от редовно заседание на Общински съвет Сопот,
проведено на 29.10.2014 г.

