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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 116 

 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 120/22.05.2013 г.  от Веселин Личев – Кмет на 

Община Сопот 

Относно: Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение № 100 взето 

с протокол № 16/11.03.2013 г. на Общински съвет - Сопот 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от  ЗМСМА,  

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.5 ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

1. Актуализира програмата за 2013 г. за управление и разпореждане с 

имотите общинска собственост на Община Сопот, приета с Решение № 100, взето с  

Протокол №  16 /11.03.2013 г., като: 

1.1. в таблицата по т. ІІІ.3.5  Продажба на имоти извън регулация – се 

създават нови позиции както следва: 

 

№ 

По 

ред 

Наименование на имота 

 

Площ на 

имота м
2 

 

Адрес на имота 

2 

 

 

 

ПИ с идентификатор 68080.465.480 по 

КККР, гр.Сопот с Акт за ЧОС № 

145/13.03.2013 г. 

 

351 

м.”Манастирски 

лозя”, землище 

гр.Сопот 

3 ПИ с идентификатор 68080.465.432 по 

КККР, гр.Сопот с Акт за ЧОС № 

103/30.11.2012 г. 

 

700 

м.”Манастирски 

лозя”, землище 

гр.Сопот 

4 ПИ с идентификатор 68080.465.592 по 

КККР, гр.Сопот с Акт за ЧОС № 

104/30.11.2012 г. 

 

 

414 

м.”Манастирски 

лозя”, землище 

гр.Сопот 

 

5 ПИ с идентификатор 68080.465.594 по 

КККР, гр.Сопот с Акт за ЧОС № 

105/30.11.2012 г. 

 

438 

м.”Манастирски 

лозя”, землище 

гр.Сопот 



2/2 Решение № 116, взето с поименно гласуване - протокол № 19 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

06.06.2013 г.. 
 

6 ПИ с идентификатор 68080.453.169 по 

КККР, гр.Сопот с Акт за ЧОС № 

86/03.09.2012 г. 

 

457 

м.”Кайряка”, 

землище гр.Сопот 

 

 

1.2. В т. ІІІ.4. Предоставяне под наем на общински имоти - се създава нова 

точка ІІІ.4.7. Предоставяне под наем на общински паркинги, както следва: 

 

№ 

По 

ред 

Наименование на имота 

 

Площ на 

имота м
2 

 

Адрес на имота 

1 

 

 

 

ПИ с идентификатор 68080.259.256-

паркинг по КККР, гр.Сопот с Акт за 

ЧОС № 8/03.08.2006 г. 

 

2 339 

м. „Арменица”, 

землище гр.Сопот 

 

 

 

         

      МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.12 

и ал.2 от  ЗМСМА,  чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.5 ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и като взе в предвид, че предстои вземане на решения за управление с 

имоти общинска собственост, обект на настоящата актуализация.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


