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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 76 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 83/03.08.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

община Сопот.     
 

Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на 

основание § 27 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за 

изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с.Анево 

 

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

правомощията по ал. 1 т. 8  от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и във връзка с ;27, ал.2 от ПЗР 

към ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62 от 10.08.2010 г./, прие следното:   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Общински съвет – Сопот отлага произнасянето си по докладната записка 

и я връща на вносителя за преработка със следните мотиви: 

1.1. В искането по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД 

на ЗСПЗЗ на Началника на Общинска служба по земеделие гр.Карлово, с техен изх.№ 

328/13.04.2016 г. по повод на което следва да се произнесе ОбС – Сопот е поискано 

произнасяне за два имота, а в предложения проект за решение е посочен само един 

имот; 

1.2. Има различие в името на местността по местонахождение на имота, 

описано в искането по т.1, в приложените към проекта за изменение на кадастралната 

карта и в акт за частна общинска собственост № 187/20.01.2014 г. за част от който 

имот се иска постановяване на решение за предоставяне за възстановяване на 

земеделска земя.  

2. При повторното внасяне в ОбС – Сопот на проект за решение да се 

коригират неточностите и се представи актуална скица, издадена от АГКК.  
 

 

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

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и във връзка с § 27, ал.2 от 
ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр.62 от 10.08.2010 г./,  

- и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, искане на Началника на 

Общинска служба земеделие – гр.Карлово с вх.№ на общинска администрация С-1980 от 14.04.2016 г. и 

установените в заседанието на ОбС – Сопот различия и неточности 

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 13 
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„За”                          - 13 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


