ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 79
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По докладна записка с вх.№ 60/21.09.2012 г. – от Веселин Личев –
Кмет на община Сопот
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на
трасе за подземен кабел за захранване на кабелна касета и електромерни
табла до границите на поземлени имоти с идентификатори: 68080.406.207;
68080.406.208, 68080.406.200 и 68080.406.196, местност “Яса тепе” и
поземлени имоти с идентификатори: 68080.122.069 и 68080.122.070,
местност “Малкия друм” по Кадастрална карта и кадастрални регистри
/КККР/ на гр. Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г.
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка
с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделски
земи /ППЗОЗЗ/, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за
кабел н.н. за захранване на касета и табла електромерни до границите на
поземлени имоти с идентификатор: 68080.406.207; 68080.406.208;
68080.406.200 и 68080.406.196, местност “Яса тепе” и поземлен имот
68080.122.069 и 68080.122.070, местност “Малкия друм” по Кадастрална
карта и кадастрални регистри на гр.Сопот. Кабелното трасе преминава в
сервитута на поземлен имот с идентификатор 68080.122.127 – местен път
публична общинска собственост – на община Сопот, след което продължава
на юг в сервитута на поземлен имот с идентификатор 68080.122.525 -местен
път публична общинска собственост – на Община Сопот.
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МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделски земи и като
взе предвид постъпилото заявление от “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”
АД, КЕЦ Карлово.

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

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