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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№161 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №25 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

09.12.2004г .  
 
 
 

ОТНОСНО: Обявяване на 405 кв.м. общинска земя от публична в 
частна общинска собственост във връзка с промяна на 
регулацията в кв.26 по РП на с. Анево и учредяване право на 
строеж в новообразувания УПИ – Църковен храм за 
изграждане на ЦЪРКОВЕН  ХРАМ. 

 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ, представена от Камен 
Шаралиев – временно изпълняващ длъжността кмет (Заповед 
№764/07.12.2004 г.), становището на ПК “Стопански дейности, 
разпореждане с общинско имущество, приватизация, 
следприватизационен контрол, предприсъединителни фондове, 
евроинтеграция, инвестиционна политика и трудова заетост”, 
становището на Марин Лилов – кмет на с. Анево   и след станалите 
разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 
 

1. На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 и ал.2 т.6 от 
ЗУТ Общински съвет – Сопот дава съгласие за частично изменение на 
регулацията на кв.26 за УПИ IVA – кметство и търговия, като същият се 
преобразува в два нови УПИ IVA – кметство и търговия и УПИ XIV – 
Църковен храм. 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 
от НРПУРОС Общински съвет – Сопот обявява 405 кв.м. от публична в 
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частна общинска собственост, съставляваща площта на УПИ XIV – 
Църковен храм. 

3. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, параграф 34 във връзка с 
изменението на чл.37 ал.4 т.3,  ал.6 т.2 от ЗИД на ЗОС и чл.41 ал.1 и 2 от 
ЗУТ да се учреди безвъзмездно право на строеж в новообразувания УПИ 
XIV – Църковен храм в кв.26 по РП на с. Анево, след приключване на 
задължителните процедури по ЗУТ и ЗОС, съгласно приложената схема 
върху защрихованото петно в рамките на 100 кв.м., без търг. 

4. На основание параграф 34 във връзка с изменението на чл.37 ал.7 от 
ЗИД на ЗОС, Кмета на Община Сопот – Веселин Личев, да издаде заповед 
и подпише договор за учредяване безвъзмездно право на строеж за 
построяването на ЦЪРКОВЕН  ХРАМ в с. Анево. 
 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници - 17 
Присъствали –15  
Гласували     - 15 
“За”               -11 
“Против”      - 1 
“Въздържали се” – 3 
 
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

Зам.председател на Об.С……………. 
         /Г.Шльомская/ 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
 
 
Вярно с оригинала: 

/печат/  


