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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 44 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 7 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2016 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 46/11.04.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот   

 
Относно: Обявяване на имот с идентификатор 68080.175.383 с площ 105 

кв.м., местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот от публична - в частна 

общинска собственост, и приемане и одобряване на пазарна оценка на имота. 

 
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/, чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 35 ал. 4  т. 2 и чл. 41, 

ал. 2 от Закон за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 6 ал. 5 и ал. 6, 

чл. 109 ал. 1, 2 , 4 и ал.6  от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, прие следното:   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
І. Обявява в частна общинска собственост ПИ  с нов КИ 68080.175.383 

с площ 105 кв.м., (представляващ част от имот със стар идентификатор 

68080.175.248, с НТП – пасище, мера) и нов начин на трайно ползване - Ниско 

застрояване (до 10 м.), след одобрен със Заповед № РД-09-341/25.06.2015 г. на 

Кмета на общината, ПУП-ПРЗ в местност „Над техникума” по КККР на гр. 

Сопот одобрени със Заповед  РД-18-8/11.03.2011 г., на Изпълнителния директор 

на АГКК, при съседи 68080.175.261; 68080.175.21; 68080.175.9; 68080.175.384. 

  

ІІ. За имота по т. І, предмет на разпореждане: 

1. Приема /одобрява/ като базисна справедлива пазарна цена в размер на 

423 лв. /четиристотин двадесет и три лева без ДДС/ съгласно пазарна оценка от 

м. март 2016  г. от оценител на имоти – ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21 АД. 

2. Определя пазарна цена  в размер на 423.00 лв.  / лева без ДДС/   

 ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да издаде Заповед за продажба на  ПИ 

с идентификатор 68080.175.383 и подпише окончателен договор със 

собственика на имот с идентификатор 68080. 175.9  по КККР на гр. Сопот. 
 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.6 ал.1 и ал.3, чл.35 ал.4 т.2 и чл.41 

ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.6 ал.5 и ал.61 чл.109 ал.1, 2, 4 и 6 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/;  
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-  и като взе предвид, че произнасянето по докладната записка е продължаваща процедура по 

т.3 и т.4 от Решение № 254, взето с поименно гласуване с протокол № 43 от заседание на ОбС – 

Сопот, проведено на 22.12.2014 г.;       

                                                      
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 16 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


