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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 297 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 50 ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2015  

Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 277/21.05.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот  

 
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от 

общински имот, представляващ І-ви етаж, западно крило със самостоятелен 
вход от сграда с идентификатор 68080.503.1358.1, попадаща в имот 
68080.503.1358, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. 
Сопот /УПИ І, кв. 62 по РП на гр.Сопот/с акт за ПОС № 263/22.04.2015 г., на 
Агенция по заетостта за осъществяване дейността на Дирекция бюро по 
труда /ДБТ/ - Карлово, филиал Сопот.  
 

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.12 ал.3, чл.8 ал.9 от Закон за 
общинската собственост и чл.5 ал.3  от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, прие 
следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение № 266 на 
Общински съвет - Сопот, взето  с протокол № 46/26.02.2015 г., като за целта  се 
създава нова точка VIII с таблица, а именно:  

„VIII. Предоставяне на имоти и вещи общинска собственост по реда на 
чл. 12 ал. 3 от ЗОС както следва: 
  

№ по 

ред 
Наименование на имота Площ на имота Населено място 

1 Част от ПИ представляващ І – ви етаж от сграда с 

идентификатор 68080.503.1358.1, западно крило 

включващо: 3 помещения два коридора, единият от 

които междинен санитарен със самостоятелен вход от 

запад с обща квадратура  51.05 кв.м. и избено 

помещение за архив с площ от 13 кв.м., или общо 64.05 

кв.м. от цитираната по-горе сграда, попадаща в имот 

68080.503.1358 по КККР на гр. Сопот ул. Иван Вазов 

№ 14 /УПИ І , кв. 62, по РП на гр. Сопот/ с акт за ПОС 

№ 263/22.04.2015 г. 

64 кв.м. /част от І 

– ви етаж от 

сграда с 

идентификатор 

68080.503.1358.1, 

западно крило/ 

гр. Сопот, ул. 

Иван Вазов №  

14 

 
 2. Предоставя безвъзмездно право на ползване върху част от имот, 
представляващ І – ви етаж от сграда с идентификатор 68080.503.1358.1-
западно крило, включващо: 3 помещения, два коридора, единият от които 
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междинен, санитарен възел със самостоятелен вход от запад с обща квадратура  
51.05 кв.м. и избено помещение за архив с площ от 13 кв.м., от сградата 
попадаща в имот 68080.503.1358 по КККР на гр. Сопот, ул. Иван Вазов № 14 
/УПИ І , кв. 62, по РП на гр. Сопот/ с акт за ПОС № 263/22.04.2015 г. вписан в 
службата по вписвания Акт № 75, том 6, дело 987/22.04.2015 г., съгласно схема 
– приложение 1 на Агенция по заетостта, ЕИК121604974 със седалище и адрес 
на управление гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 3, 
представлявано от Изпълнителен директор - Валентина Георгиева, за 
осъществяване дейността на ДБТ- Карлово, филиал Сопот. 

3.  Срок за безвъзмездно право на ползване на описаният в т. 2 имот 
публична общинска собственост - до функциониране на Дирекция бюро по 
труда – Карлово, филиал Сопот, но не повече от 10 години, считано от датата 
на подписване на договора. 
 4. Упълномощава кмета на Община Сопот да издаде заповед и подпише 
договор с Агенция по заетостта, ЕИК121604974, със седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „ Княз Александър Дондуков” № 3, представлявано 
от Изпълнителен директор - Валентина Георгиева, за осъществяване дейността 
на ДБТ- Карлово, филиал Сопот. 
   

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- приложение 1 – схема на предоставяните помещения; 

 

  МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 и в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от 

ЗМСМА, чл.12 ал.3, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от НРПУРОИ; 

- и като взе предвид искането на Агенцията по заетостта за осъществяване 

дейността на Дирекция бюро по труда-Карлово, филиал Сопот поискано с писмо с вх.№ С-

390/26.01.2015 година, както и възможността да се осигури по-лесен достъп до услугите на 

Бюрото по труда за гражданите на Община Сопот. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 11  

 Гласували                - 11 

„За”                          - 11 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


