ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 24
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ – ПРОТОКОЛ №5 ОТ ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА
15.02.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По докладна записка с вх.№ 74/22.12.2012 г. – от Веселин Личев –
кмет на община Сопот
Относно: Актуване на имоти по вид собственост "За временно
стопанисване от общината" или "Община Сопот" по влезнали в сила
планове на новообразуваните имоти изготвени на основание §4к, ал.1 от
преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и
ползване на земеделските имоти
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.25 ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските
земи, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет Сопот определя по вид собственост „Частна
общинска собственост”, имотите отразени в одобрените планове на
новообразуваните имоти, изготвени на основание § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
като имоти по вид собственост: „за временно стопанисване от общината” или
„община Сопот” за имотите находящи се:
1.1. В землището на гр.Сопот:
- местност „Бозалан” – с план одобрен със заповед № ЗД-0080/18.05.2009 г. на Областен управител на област Пловдив;
- местности „Манастирски лозя”, „Борова гора” и „Кайряка” – с
планове одобрени със заповед № ЗД-00-103/11.06.2009 г. на Областен
управител на област Пловдив;
- местности „Корията” и „Яса тепе” – с планове одобрени със заповед
№ ЗД-00-122/14.07.2009 г. на Областен управител на област Пловдив;
1.2. В землището на с.Анево - местности „Асърлъка” и „Пайталка” – с
планове одобрени със заповед № ЗД-00-98/09.06.2010 г. на Областен
управител на област Пловдив;
2. Общински съвет Сопот определя по вид собственост „Частна
общинска собственост”, частите от имотите, представляващи разликите над
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площта по документ за собственост на закупените вече имоти по реда на § 4
до фактическата площ на имота по съответния одобрен план.
3. Възлага на Кмета на община Сопот да проведе процедурите по
актуване на имотите по т.1 и частите от имоти по т.2 от настоящето решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и
като се взе предвид, че имотите – общинска собственост следва да се актуват по реда на
Закона за общинската собственост, както и това, че без наличие на актове за общинска
собственост за тези имоти, не може да се предприемат каквито и да е разпоредителни
сделки.

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

Зам.председател на ОбС:……………...
/Анелия Бочева/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Катя Адърска-Даскова/
Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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