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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

РЕШЕНИЕ 
№ 189 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №21 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА  30.10.2009г.  В  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

СОПОТ  

 

Относно: Вземане на решение за извършване на дарение на недвижим имот-частна 

общинска собственост, находящ се в с. Анево,  Община Сопот, а именно: масивна 

едноетажна Сграда –Църковен храм със застроена площ 98.1 кв.м./деветдесет и осем. и 

един кв.м./, ведно със съответните идеални части с учреденото право на строеж върху 

земята в УПИ ХІV- Църковен храм, с граници на имота от североизток улица с о.т.72, 74, 

запад и юг УПИ ІVа –кметство и търговия, от север – ул.”2-ра” на Пловдивска Епархия 

(Митрополия) на Българската Православна Църква. 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с  вх.№67/09.10.09г. 

от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот становищата  на ПК “СД”  ,  ПК „УТ” и 

общинските съветници Иванка Милева и Петър Точев и след станалите разисквания  

 

РЕШИ: 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1, чл.34, ал. 4 и чл. 35,ал.5 от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/  и чл.42 ал.1, т.3 от Наредбата за реда, придобиване и разпореждане с 

общинско имущество /НРПУОИ/ и във връзка с чл. 21 ал.3 от Закона за вероизповеданията 

Общински съвет : 

1.Дарява на Пловдивската Света Митрополия на Българската Православна Църква  

недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с.Анево, а именно: УПИ ХІV- 

Църковен храм  по плана на с.Анево  с площ 405 м
2
  и граници на имота от  североизток 

улица с о.т.72,74, запад и юг УПИ ІVа –кметство и търговия,  от север – ул.”2-ра” ведно с 

построена в него масивна едноетажна сграда – Православен храм със застроена площ от 

98,1м
2
   . 

2.Стойността на имота, предмет на дарението, е в размер на 156 960 лева.                    

3.Всички данъци и такси по дарението се дължат от надарения. 

4.Дарението да се използва за нуждите на Българската православна църква. 

5.Упълномощава Кмета на Община Сопот да извърши необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 14 

“За”             -14 

“Против”   - няма  

“Въздържал се” – няма 
 

Зам.председател на Об.С……………...  

      /Л.Джапаров/ 

 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

/М.Кацарова/ 

 
Председател на ОбС.:……………….. 

   /В.Попов/         

       

          Вярно с оригинала: 

/печат/  


