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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 262 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 45 ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.01.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 244/12.01.2015 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  
  

                Относно: Признаване право на собственост  за имот пл. №166 /по 

КВС землище на гр.Сопот/ - 68080.176.166, местност "Сарая" по КККР на 

гр.Сопот, собственост на Анка Пенчева Дундова, придобит по реда на § 4б от 

ПЗР на ЗСПЗЗ. 
 

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

правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл.  64 ал. 1 

от ЗОС, във връзка с чл. 123 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС,  

приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Признава право на собственост за 700/762 ид. части (седемстотин от 

седемстотин шестдесет и две ид. части) на Анка Пенчева Дундова, придобити 

по реда на § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно Н.А. № 141, том І, рег. № 2398 

дело № 422/1999 г. (вписан в службата по вписвания акт № 74, том ІІ/1990 г.),  

попадащи изцяло в общински  имот с идентификатор 68080. 176.166, целият 

с площ  762 кв.м. находящ се  в местност „Сарая“ по КККР на гр. Сопот, 

актуван  с Акт за ЧОС № 243/22.04.2014 г. (вписан в службата по вписвания 

вх. № 2153/23.06.2014 г., Акт № 100, т. 9; дело 1492/2014 г.   във връзка с 

Протоколно решение  № 4/23.07.2008 г. одобрено със Заповед № 

528/30.07.2008 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр. 

Пловдив). 

2. Да се актуват 62/762 ид. части като частна общинска собственост от 

общинският  имот с идентификатор 68080. 176.166,  местност Сарая по КККР 

на гр. Сопот. 

3. Възлага на Кмета на Община Сопот да предприеме необходимата 

процедура за деактуване на 700/762 ид. части (седемстотин от седемстотин 

шестдесет и две ид. части) от имота описан в т. 1. 
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МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

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

ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл.  64 ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 123 ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата по чл. 8 от ЗОС; 

-  и като взе в предвид Удостоверение изх.№ 372/01.07.2014 г. от ОСЗ – 

Карлово, че към настоящия момент няма предявени реституционни претенции към имот с 

идентификатор 68080.176.166 и постъпило заявление от Анка Пенчева Дундова с вх.№ С-

1236/03.04.2014 г.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 17 

„За”                          - 17 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


