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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 283 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 47  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 264/20.03.2015 г. от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот   
 

      Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

самостоятелна сграда - Павилион  частна общинска собственост с кадастрален  

идентификатор /КИ/ 68080.503.717.1 и 717.2, попадащ в поземлен имот /ПИ/ 

68080.503. 717 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККК/ на гр. 

Сопот  / УПИ І-детско учреждение ул. „Ив. Вазов”, кв. 73 по РП на гр. Сопот/  
 

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

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

местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с  чл. 14 ал.1, 2 и 3, чл. 41 ал. 2  

от Закон за общинската собственост /ЗОС/, и чл. 23 ал. 1, 2 и 3 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

/НРПУРОИ/ на Община Сопот, прие следното                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ: 
  

1. Не приема проекта за решение по докладната записка и я връща на 

вносителя със следните мотиви: 

1.1.  към докладната записка няма приложен акт за общинска 

собственост, предмет на управление поискан с проекта за решение по 

докладната записка; 

1.2.  в цитирания, в материалната, обективираща част на докладната 

записка, акт за публична общинска собственост /АПОС/ № 96/29.11.1999 г. са 

описани – дворно място и сгради, нито една от които не съвпада по квадратура 

със описаната във т.1 от проекта за решение сграда, както и не е представено на 

какво основание тя се определя като – частна общинска собственост; 

1.3.  няма представена скица на имота от Агенцията по кадастъра; 

2. При повторното внасяне на докладната записка за гледане, имота да 

бъде правилно идентифициран по вид и квадратура и във връзка с влязлата сила 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сопот и удостоверен с акт за 

общинска собственост. 

3. Възлага на Кмета на общината, в срок от 1 /един/ месец от влизане в 

сила на настоящето решение, да извърши пълен преглед на всички актове за 
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имоти – общинска собственост, във връзка с чл.59 ал.1 от Закона за общинската 

собственост /ЗОбС/, да предприеме действие за приложение на правната норма, 

както и в случай на обстоятелства по чл.6 ал.1 и ал.2 от ЗОбС да внесе в ОбС – 

Сопот докладни записки за вземане на решения.  

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

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

Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с  чл. 14 

ал.1, 2 и 3, чл. 41 ал. 2  от Закон за общинската собственост /ЗОС/, и чл. 23 ал. 1, 2 и 3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

/НРПУРОИ/ на Община Сопот;  

- и като взе предвид, че за да се произнесе за начин на управление на общински 

имот, следва той да бъде идентифициран и удостоверен в акт за общинска собственост по 

вид, местонахождение, описание и всички останали характеристики съгласно закона;  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 14 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - 1 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

      

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


