ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 77
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2012 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ

По докладна записка с вх.№ 57/30.07.2012 г.– от Веселин Личев – Кмет
на община Сопот
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците
на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот
одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от
23.07.2008 г. за община Сопот, обл.Пловдив на Директора на
ОД”Земеделие” гр.Пловдив за обезщетяване на собственици по реда на § 27,
ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010 г.
Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
с оглед разпоредбите на § 27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ ( ДВ
бр.62/10.08.2010 г.), чл.45ж ал.2 и чл. 18ж, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ и подробно
изложените в докладната записка мотиви, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Поземлен имот с идентификатор 68080.400.1 с площ 1.314 дка,
НТП – неизползваема ливада от КК на град Сопот, който имот попада в
имот № 0.230 от КВС землище гр. Сопот/земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ/ с
обща площ от 1.303 дка НТП – лозе, / в нови граници /, актуван с Акт за ЧОС
№ 85/07.06.2012 г. във връзка с Протоколно решение № 4/23.07.2008 г.,
одобрено със заповед № 528/30.07.2008 г. на Директора на Областна
Дирекция „Земеделие” гр. Пловдив да се деактува и отпише от актовите
книги за имоти частна общинска собственост на община Сопот.
2. Общински съвет Сопот дава съгласие да се предостави на Общинска
служба по земеделие - Карлово за постановяване на решение за
възстановяване право на собственост н-ци на Богдан Ачев Чавдаров
Поземлен имот с идентификатор 68080.400.1 с площ 1.314 дка, НТП –
неизползваема ливада от КК на град Сопот, който имот попада в имот №
0.230 от КВС землище гр. Сопот /земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ/ с обща площ
от 1.303 дка НТП – лозе, / в нови граници /, актуван с Акт за ЧОС №
85/07.06.2012 г. във връзка с Протоколно решение № 4/23.07.2008 г.,
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одобрено със заповед № 528/30.07.2008 г. на Директора на Областна
Дирекция „Земеделие” гр. Пловдив съгласно Решение № 0412 от 30.09.1993
г. на Поземлена комисия гр. Карлово, издадено на наследници на Богдан
Ачев Чавдаров, по пр. вх. № 13172/30.09.1993 г.- невъзстановен и
конкретизиран в приложенията, изготвени съгласно изискванията на чл. 45
„е” от ППЗСПЗЗ / геодезическо заснемане изготвено от фирма
„ГЕОПРЕЦИЗ” ЕООД Карлово за изменение на кадастрална карта на гр.
Сопот и копие от кадастрална карта - проект на гр. Сопот за ПИ 68080.400.1
3. Възлага на Кмета на Община Сопот да връчи настоящето решение 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.
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. в ДВ бр. 62 от 10.08.2010г./, чл. 45
„ж”, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 18ж, ал.4, т.2 от ППЗСПЗЗ и като взе предвид подадено
искане от наследник да бъде възстановен имота.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 15
Гласували
- 15
„За”
- 15
„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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