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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 158 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 07.10.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 152/26.09.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

Относно: Обявяване на имот публична общинска собственост с 

идентификатор 68080.501.603 с площ от 1382 кв.м. по КККР на гр.Сопот в 

частна общинска собственост. 

 

          

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/ и  чл.6 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, приема 

следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

  Не приема проекта за решение по докладната записка със следните 

мотиви: 

1. не приема за достатъчно, обосноваването на вносителя за исканото 

в проекта за решение само с това, че „имота не се ползва по предназначение и 

не генерира приходи в общината”; 

2. преценката на Гл.архитект на общината, изразено в  приложеното 

становище, не е мотивирана от гледна точка на доказване на отпаднала 

необходимост от места за паркиране в центъра на града, а се заявява като 

бъдеща цел продажбата на имота, без такова разпореждане да е обсъждано и 

включено в 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; 

3.  искането не съответства с изготвения и обсъждан проекта за 

„Преустройство на централен площад и парк на гр.Сопот”, чийто предвиждане 

е този имот да запази функциите и предназначението си за паркинг; 

4. с Решение № 133, взето с протокол № 21 от заседание на ОбС – 

Сопот, проведено на 01.08.2013 г. се откри процедура за изработване на Общ 

устройствен план /ОУП/ на община Сопот, който ще направи пълен анализ  и 

предвиждания за необходимите площи и терени в т.ч. и  за обществени нужди, 

каквото е и паркирането, едва след това следва да се прави преценка за 
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„отпаднала необходимост” и евентуално разпореждане с такива общински 

имоти. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от 

ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и  чл.6 ал.5 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/; 

- и като взе в предвид всички изложени по горе мотиви. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


