
1/1 Решение № 10, взето с поименно предложение с протокол № 4 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

29.12.2015 г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 10 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ РЕДОВНО 

 ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

По Докладна записка с вх.№ 316/16.10.2015 г. от Камен Шаралиев – Зам.кмет 
на община Сопот  

Относно: Даване на предварително съгласие за процедиране по реда на чл.78а 
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи / ППЗСПЗЗ/ за промяна начина на трайно ползване на общински 
поземлен имот ПИ с идентификатор 68080.173.278 от "пасище" в "местен път", 
находящ се в гр.Сопот местност "Над техникума". 

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

правомощията по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, от Закона за общинската 
собственост,  чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка с 
чл.78а от ППЗСПЗЗ, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Не приема проекта за решение по докладната записка със мотив, че поземлен 
имот (ПИ) с идентификатор 68080.173.278, с начин на трайно ползване „пасище“, 
представлява слог с голяма денивелация и не може да се оформи и да служи като 
местен път. 

   
МОТИВИ: Настоящото решение се приема: 
- на основание чл. 21, ал.2  в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.1, от Закона за общинската собственост,  чл.5, ал.1 от Закона за устройство 
на територията /ЗУТ/ и във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ ;  

-  и като взе предвид, че  придобиването, управлението и разпореждането с имоти и 
вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на 
общинския съвет;                

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

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

         

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


