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KOTEL
MUNICIPALITY

Изх.№ 000-72/22.03.2022 г. Вх.№ 000-72/22.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 421/28.02.2022 г. на Общински съвет -
Котел.

Със заповед № РД-11-16-004/11.03.2022 г., Областен управител на област Сливен
връща за ново обсъждане в Общински съвет – Котел, Решение № 421 от 28.02.2022 г.,
поради мотиви изложени в заповедта.

Съгласно чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, общинският съвет може да отмени, да измени или
да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид изложеното, на основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №
РД-11-16-004/11.03.2022 г. на Областния управител на област Сливен, предлагам на
Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на поземлен
имот – частна общинска собственост съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ
(римско втори) в квартал 60 (шестдесети) по регулационния план на с. Мокрен, одобрен
със Заповед № 550/04.09.1985 г., изменен със Заповед № РД 13-740/21.12.2021 г. на Кмета
на Община Котел, с площ 681 (шестстотин осемдесет и един) кв. м., актуван с АчОС №….
от 09.02.2022 година, вписан в Служба по вписванията - Котел под Дв.вх.рег.№ …/
10.02.2022 г., Акт №….., том …, на собствениците на законно построената в имота сграда
И. Б. Д., с адрес: гр. ……….., ул. „……….“ № ……… и М. Б. Д. с адрес: гр……., ул.
„…………“№……….., за сумата от …………… лв.

2. Възлага на Кмета на Община Котел да извърши всички последващи действия
съгласно действащото българско законодателство по изпълнение на настоящото решение.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ………..на сто от приходите от
продажба на описаният по-горе имот да се ползват за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
с. Мокрен.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

гр. Котел, обл. Сливен, пл. “Възраждане” 1, тел. 0453/4-23-36, 4-20-30, факс:4-25-40, e-mail: kmet@kotel.bg
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