
 

1/2 Решение № 89, взето с  протокол № 13 от заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 29.11.2012 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 89 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПРОТОКОЛ №13 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2012 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

 

  По докладна записка с вх.№ 67/02.11.2012 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

Относно: Актуализиране и допълване на годишна програма за 2012 г. за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с 

решение № 33 взето с протокол № 6/27.02.2012 г.  

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.  8 ал. 9  от Закон за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 5 ал.3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

/НРПУРОИ/, Общински съвет – Сопот прие следното: 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 
Общински съвет – Сопот дава съгласие за: 

1. Актуализиране и Допълване на Годишна програма за 2012 г. за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост за 2012 г., приета с решение № 33 взето с 

протокол № 6/27.02.2012 г. на основание чл. чл.  8 ал. 9  от ЗОС  чл. както следва: 

1.1 В Приложение 2  към решение № 33 взето с протокол № 6 от заседание на 

Общински съвет – Сопот проведено на 27/.02.2012 г. се допълва както следва: 

- В т. І. 2. Приходи от разпореждане – добавя се нова т. 6  съгласно приложената 

таблица: 

 

1.2. Приходи от разпореждане 

 

№ 

По ред 

Вид разпореждане 

 

Очакван приход 

лева 

6 

 

 

 

Ликвидиране на съсобственост на земеделски земи актувани 

като общинска собственост съгласно Решение № 24 взето с 

протокол № 5/15.02.2012 г. на Общински съвет - Сопот).  

12404 
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- В Приложение 2 към към решение № 33 взето с протокол № 6 от заседание на 

Общински съвет – Сопот проведено на 27.02.2012 г, таблица 1.2. Приходи от 

разпореждане, цифрата 53000 в т.2 става 40596 лв. 

1.2. В т. ІІ.2 Продажби – добавят се нова точка както следва: 

- ІІ. 2.4 – продажба на земеделска земя - чрез ликвидиране на съсобственост 

съгласно приложена таблица № 1 

Таблица № 1 

№ 

По ред 

Продажба на идеални части, чрез  ликвидиране на съсобственост 

 

1 

 

112/1312 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.463.523, мест. „Борова гора” по 

КК на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 84/01.03.2012 г.  

2 158/658 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.406.199, мест. „Яса тепе” по КК 

на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 89/03.09.2012 г. 

3 209/709 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.406.208, мест. „Яса тепе”  по КК 

на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 87/03.09.2012 г. 

4 305/855 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.406.200, мест. „Яса тепе”  по КК 

на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 88/03.09.2012 г. 

5 85/585 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.406.25 мест. „Яса тепе”  по КК на 

гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 93/10.09.2012 г. 

6 173/573 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.406.227 мест. „Яса тепе”  по КК 

на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 92/10.09.2012 г. 

7 208/408 ид. части от ПИ с идентификатор 68080.466.587, мест. „Манастирски 

лозя по КК на гр. Сопот, с Акт за ЧОС № 94/10.09.2012 г. 

 

         

      МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС и  чл.5 ал.3 от НРПУРОИ на Общински съвет Сопот. 
 

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 
 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


