
1/1 Решение № 108,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 16 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

15.12.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 108 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 
 

 

По Докладна записка с вх.№ 119/02.12.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на Община 
Сопот  

    
Относно: Даване съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища 

и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община 
Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. 
Пловдив, по реда на чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.  

 
Общински съвет – Сопот, - 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/, във връзка с чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, прие следното:   

         
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Не приема проекта за решение по докладната записка и я връща на вносителя, със 

следните мотиви: 
1. изтекъл е законово установения, едномесечен срок по чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, изречение второ, в който 
общинския съвет е имал право да се произнесе с решение, предложено в докладната 
записка. Искането  на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив, 
приложено към докладната записка, е постъпило в Община Сопот на 28.10.2016 г. / вх.№ 
С-4955/28.10.2016 г./, а докладната записка е внесена в ОбС – Сопот на 02.12.2016 г.  

2. отделно от мотива по т.1, към докладната записка липсват оценки на лицензиран 
оценител, които да послужат за база за определяне от общинския съвет на наемната цена 
за ползване на имотите – общинска собственост и не дава възможност общината да  
сключи договори за наем по цена различна от цената на средно рентно плащане, 
определена в доклада на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

 
МОТИВИ: Настоящето 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/, във връзка с чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ; 
- и като взе предвид мотивите на вносителя на докладната записка и изтекъл преклузивен срок.  
  

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/ 


