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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 89 
 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ № 14 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.10.2016 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 93/15.09.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
 
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 68080.259.256 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри  /КККР/ на гр. Сопот - "Паркинг пред Лифта", местност "Арменица" в 

землището на гр.Сопот. 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.8 ал. 9, изречение второ, чл.14, ал.1,  ал.2 и 

ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.5, ал.324 , чл.23, ал.1, ал.2 и ал.3 

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество /НРПУРОИ/ на Община Сопот и процедурата по чл.82 ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет-община Сопот, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, прие следното:   
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 

1. Отлага произнасянето с решение по докладната записка, поради изнесена 

по време на заседанието от представител на вносителя, информация за наличие на 

споразумение за ползване на имота към настоящия момент от трето лице. 

2. Възлага на Кмета на общината да внесе като допълнение към докладната 

записка споразумението по т.1, с оглед преценка на условията по него и възможността 

ОбС – Сопот да се произнесе с решение за начин на управление на имота.  

 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.8 ал. 9, изречение 
второ, чл.14, ал.1,  ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.5, ал.324 , чл.23, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
/НРПУРОИ/ на Община Сопот и процедурата по чл.82 ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет-община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация; 

- и като взе предвид изнесена по време на заседанието от представител на вносителя, 
информация за наличие на споразумение, което не е  приложено към докладната записка, за ползване 
на имота към настоящия момент от трето лице и постъпилото предложение в зала за отлагане на 
вземане на решение в настоящето заседание;   

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 17 



2/2 Решение № 89,  взето с  протокол  № 14 от редовно заседание на Общински съвет-Сопот, проведено на 06.10.2016  г. 

 

„За”                          - 11 
„Против”                -  4 
„Въздържал се”      - 2 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


