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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 129 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.03.2017 Г. 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 
 

По Докладна записка с вх.№ 142/02.03.2017 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. 

 

ПРОЕКТ за решение предложен от Кмета на общината:  
 

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

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

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

към ЗИДЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.), прие следното:   
        
          ПРОЕКТ: 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Общински съвет - Сопот дава съгласие: 
-поземлен имот с проектен идентификатор 00480. 56.28 с проектна площ 3.000 

дка. (получен чрез разделяне на имот с идентификатор 00480.56.19 - целият с площ 
от 6.302 дка, НТП-Етерично маслодайна култура, в местността „Керванйолу” - 
земя по чл. 19 в нови граници (приложение № 1 към раздел I, т. 1 от протоколно 
решение №3 от 23.07.2008 г., одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. на Директора 
на ОД „Земеделие” гр. Пловдив, по КККР на с. Анево, с Акт за ЧОС № 187/20.01.2014 
г., вписан в службата по Вписвания вх. № 333/06.02.2014 г. Акт № 27, т. 2 д.200/2014 
г.) да се предостави на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за 
постановяване на решение за възстановяване право на собственост на наследници 
на Тано Иванов Киров. 
      -поземлен имот с идентификатор 00480.63.13 с площ 2.609 дка., категория на 
земята: 8, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП : нива , по 

КККР на с. Анево, общ. Сопот да се предостави на Общинска служба по земеделие 
гр. Карлово за постановяване на решение за възстановяване право на собственост 
на наследници на Тано Иванов Киров. 

2. Възлага на Кмета на Община Сопот да връчи Решението на Общински съвет-
Сопот на лицето по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба по 
земеделие -Карлово по реда на АПК в предвидените законови срокове. 

3.Описаните  в т. 1 поземлени имоти да се деактуват и отпишат от актовите 
книги за имоти частна общинска собственост. 
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Проведено поименно гласуване на предложения от Кмета на общината проект 

за решение. 
 

Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  14 
 Гласували                - 14 
„За”                          - 7 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 7 

  

 

С оглед резултатите от гласуването и във връзка с не постигнато изискуемо 

мнозинство за неговото приемане по смисъла на чл.27 ал.4 от ЗМСМА -  с повече 

от половината от общия брой съветници, решението не се приема. 

 
 -ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

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

ЗМСМА, във връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ / ДВ бр.62 

от 10.08.2010 г./;  

-  и като взе в предвид искането на Началника на Общинска служба по  земеделие гр. 

Карлово.  

 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/          

 

 

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 






