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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 276 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 46  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

По Докладна записка с вх.№ 257/25.02.2015 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  
  

  Относно: Определяне на мери, пасища и ливади за общо и 

индивидуално ползване.  

 

 Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 2 и в изпълнение на 

правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 37и ал.3 и 37о ал.1 т.1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ /, прие 

следното:           

                                                                                        

РЕШЕНИЕ: 
  

1. Определя мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо 

ползване, съгласно приложение 1 и за индивидуално ползване, съгласно 

приложение 2, към настоящето решение. 

2. Възлага на Кмета на общината в срок до 31 март 2015 г. в изпълнение 

на чл.37о, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, да внесе в ОбС – Сопот, за приемане – Правила за ползване на мерите и 

пасищата на територията на Община Сопот. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл.21 ал.2, в изпълнението на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 8 от от 

ЗМСМА, и във връзка с чл. 37и ал.3 и чл.37о ал.1 от Закона за собствеността и ползване на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ ; 

- и като взе предвид, спазването на изтичащи срокове, както и даване на възможност 

на правоимащите, по смисъла на чл.37и от ЗСПЗЗ да получат право на ползване на мери и 

пасища от общинския поземлен фонд. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
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Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

      

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

        

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


