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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 120 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 106/29.03.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

Относно: Отдаване под наем 3 бр. терени общинска собственост за 

поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност 

в гр.Сопот 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 14 ал. 7 

от Закон за общинската собственост  (ЗОС), чл. 24 от Наредба за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(НРПУРОИ), във връзка с чл.12 ал.1 и чл.15 ал.5 от Наредба за реда и 

условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми 

съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община 

Сопот, приета с Решение № 103/30.07.2004 г. на Общински съвет – Сопот и 

одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, Общински съвет – Сопот, прие 

следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

І. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване  под наем на 3 бр. терени публична общинска собственост за 

поставяне на временни преместваеми обекти – ПАВИЛИОНИ по одобрена 

схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, както следва: 

 

- Терен с площ от 4 кв. м. (петно № 2) - на спирката на градски 

транспорт северно от гл. портал на ВМЗ гр. Сопот (главен път І-VІ, София – 

Бургас). 

1. За терен с площ от 4 кв. м. (петно № 2) предмет на разпореждането, 

Общински съвет - Сопот приема (одобрява) като базисна - справедлива 

пазарна конкурсна цена в размер на 30 лв. (без ДДС) определена на 

27.12.2012 г. от независимия лицензиран оценител – „Пловдивинвест-21” АД 

2. За терен с площ от 4 кв. м. (петно № 2) предмет на разпореждането 

Общински съвет – Сопот определя начална пазарна конкурсна месечна 

наемна цена в размер на 40.00 лв. без ДДС 
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3. Срок за отдаване под наем на общински терен с площ от 4 кв. м. 

(петно № 2) – 3  г. 

- Терен с площ от 6 кв. м. (петно № 5)  на автобусна спирка на 

градски транспорт, ул. Ив. Вазов, в кв. 61 по плана на гр. Сопот. 

1. За терен с площ от 6 кв. м.  (петно № 5) предмет на разпореждането, 

Общински съвет - Сопот приема (одобрява) като базисна - справедлива 

пазарна конкурсна цена в размер на 36 лв. (без ДДС) определена на 

27.12.2012 г. от независимия лицензиран оценител – „Пловдивинвест-21” АД 

2. За терен с площ от 6 кв. м.  (петно № 5) предмет на разпореждането, 

Общински съвет – Сопот определя начална пазарна конкурсна месечна 

наемна цена в размер на 60,00 лв., без ДДС. 

3. Срок за отдаване под наем на общински терен с площ от 6 кв. м. 

(петно № 5) – 3 г. 

 

- Терен с площ от 4 кв. м. (петно № 6) на автобусна спирка на градски 

транспорт, ул. Ив. Вазов, кв. 59 по плана на гр. Сопот, предмет на 

разпореждане:  

1. За терен с площ от 4 кв.м. (петно № 6) предмет на разпореждането, 

Общински  съвет - Сопот приема (одобрява) като базисна справедлива 

конкурсна пазарна цена в размер на 20 лв. (без ДДС) определена на 

27.12.2012 г. от независимия лицензиран оценител – „Пловдивинвест-21” АД 

2. За терен с площ от 4 кв.м. (петно № 6) предмет на разпореждането 

Общински съвет - Сопот определя начална пазарна конкурсна месечна 

наемна цена в размер на 40,00 лв., без ДДС. 

3. Срок за отдаване под наем на общински терен с площ от 4 кв. м. 

(петно № 6) – 3 г. 

 

ІІ. Утвърждава условия за провеждане на публично оповестен конкурс 

за отдаване под наем на описаните по-горе общински терени, съгласно 

Приложение 1. 

 

ІІІ. Определя за свои представител в конкурсната комисия общинските  

съветници, както следва:  

-  основен член на комисията: Мариана Здравкова Кацарова 

-  резервен член на комисията: Константин Тодоров Константинов 

 

ІV. Утвърждава проекто-договор за наем, съгласно Приложение 2, 

неразделна част от настоящето решение. 

 

V. Възлага на Кмета на Община Сопот да създаде необходимата 

организация за провеждането на публично оповестен конкурс, да издаде 

заповед и подпише договор с участника спечелил конкурса. 

          
МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА,  чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.24 от Наредба за реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във 
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връзка с чл.12 ал.1 и чл.15 ал.5 от Наредба за реда и  условията за идаване на разрешение 

за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане 

на територията на Община Сопот, приета с Решение № 103/30.07.2004 г. на Общински 

съвет – Сопот и одобрена схема по смисъла на чл.56 от ЗУТ и като взе предвид 

целесъобразността за подобряване на визията на градската среда и по-доброто обслужване 

на гражданите. 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 

„За”                          - 10 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 2 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


