
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 232 

 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 20.05 .2010г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 

Относно: Доплащане на разлика между площта на имотите на земеделски земи 

попадащи в територии по § 4 за всички местности в землището на гр. Сопот и 

площта по документ за собственост, получена при изработване на плановете на 

новообразуваните имоти – заснемане и оцифряване. 

 

 

          На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация /ЗМСМА/, във връзка с § 4з, ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.36 от ЗСПЗЗ 

Общински съвет - Сопот 

 

 

РЕШИ: 

 

 

         1. Общински съвет – Сопот, дава съгласие заинтересованите лица да изкупят 

разликата между площта по документ за собственост и действителната площ 

определена с плана на новообразуваните имоти. 
 

         2. Упълномощава Кмета на общината да назначи временна комисия в състав: 

главния архитект, главния юрист-консулт, председателя на общинския съвет, 

двама общински съветници, служител от отдел „ФСД” и служител от отдел „УТ и 

ОбС”, която да изготви методика, оценки по местности и процедурни правила за 

доплащане на разликата, съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на 

земеделски земи приета с Постановление №118 на Министерски съвет от 1998г. 

(обн., ДВ, бр.64 от 1998г.; изм. и доп., бр.63 от 1999г., бр.98 от 2000г., бр.41 и 44 

от 2001г., бр.96 от 2002г., бр.31 от 2003г., бр.59 от 2005г., бр.75 и 78 от 2006г., 

бр.62 от 2007г. и бр.45 от 2008г. 
 

         3. Общински съвет – Сопот определя за свои представители в Комисията по 

т.2 общинските съветници Красимир Цветков и Иван Вангов. 
 

         4. Временната комисия по т.2 да приключи работа до 30.09.2010г. и да 

представи изготвените от нея документи за одобряване в Общински съвет – 

Сопот. 
 



       

   5. Събраните суми от доплащане на имотите по § 4 да се внасят в 

извънбюджетна сметка на Община Сопот и заедно с лихвите да се използват за 

обезщетяване на бивши собственици, както и за обезщетяване на собственици при 

отнемане на част от имота за разширяване и прокарване на проектирани улици в 

териториите по § 4. 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15 

“За”             - 15 

“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/  

 


